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 بخش مقدماتی  

 کلیاتی دربارۀ حدیث و موقعیت آن در آثار اسالمی: 

 آشنایی با اصطالحات اولیه: (1

ه نوعی ، هر کدام ب«اثر»و « خبر»، «سنت»، «روایت»، «حدیث»در می یابیم که تعابیر پس از مطالعۀ کتب علم الحدیث 

 بیانگر اقوال و آثار به جای مانده از ائمۀ معصومین می باشد.

فی الجمله همۀ این کلمات در علم الحدیث با یکدیگر مترادف اند، گرچه به لحاظ لغوی با یکدیگر تفاوتهای آشکار 

 پردازیم:صورت خالصه به بیان معنای لغوی و اصطالحی آنها میدارند، که در ذیل ب

 حدیث

 .که یکی از مصادیق آن سخن و کالم است و به معنای وقوع و ظهور امری جدید بوده« حدث»در لغت: مشتق از 

« الحدیثفذرنی و من یکذّب بهذا » (، 2)االنبیاء/« ما یأتیهم من ذکر من ربّهم محدث إالّ استمعوه و هم یلعبون»

 ( است.23)الزمر/« احسن الحدیث»(، و یکی از نامهای قرآن نیز 44)القلم/

در اصطالح: در درجۀ نخست به کالم منقول از ناحیۀ پیامبر و امامان معصوم )علیهم السالم( اطالق شده و در درجۀ 

 ود.نیز گفته می ش ایشان« خصوصیات خُلقی و خَلقی»و یا حتی « تقریر»، «فعل»بعدی به کالمی که بیانگر 

 خبر

 در لغت: جمله ای که حکایت از واقعۀ خارجی کند، چه با واقع تطابق داشته باشد چه نه.

 مقایسۀ خبر با حدیث:

 برخی ـ همچون شهید ثانی ـ این دو را در علم الحدیث به یک معنا می دانند.

مل شا« خبر»، اما ز معصومین رسیده باشدآن است که ا« حدیث»برخی این دو را عام و خاص مطلق می دانند، یعنی: 

 .آنچه که از غیر معصوم هم رسیده باشد می شود

تنها به « خبر»آنچه که از معصومین رسیده است گفته شده، و تنها به « حدیث»برخی ایندو را متباین دانسته اند، یعنی: 

 .آنچه که از غیرمعصوم رسیده گفته می شود
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مندان نیست، خصوصا که در قرون اخیر به کسانی که نسبت به روایات معصومین نظر آخر مورد توافق اکثر دانش

گفته شده است، ضمنا در علم اصول هم خبر به همان معنای « اخباری»)علیهم السالم( تقید خاصی نشان می دهند 

 «.خبر متواتر»و « خبر واحد»حدیث بکار می رود، آنجا که می گویند 

 سنّت

 قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف» طریقه و روش است، خواه پسندیده و خواه ناپسند: در لغت: به معنای 

 . (23)الفتح/« لن تجد لسنّۀ اهلل تبدیال»(، 38)االنفال/« مضت سنّت االولین و إن یعودوا فقد

 در اصطالح: مترادف با حدیث است.

را پس از قرآن دومین منبع جهت استنباط احکام « سنت»آنجا که در علم اصول نیز سنت به همین معنا بکار می رود، 

 .1الهی برشمرده اند

 و به معنای عمل مستحب، و گاهی صرفا به معنای« فریضه»و گاهی در مقابل « بدعت»در علم فقه گاهی سنت در مقابل 

  مسئله ای که ریشه در دین دارد بکار رفته است.

 روایت

 است: یوم الترویه هم یعنی روز آبرسانی، به ناقل سخن نیز راوی گویند.در لغت: به معنای حمل کردن 

در اصطالح: اگر به تنهایی بکار رود با حدیث هم معناست اما اگر بصورت مضاف بکار رود )همچون: روایۀ الحدیث( 

 به معنای لغوی خود )نقل کردن است(.

 أثر

إیتونی بکتاب من قبل هذا أو أثارۀ من علم إن کنتم » است: در لغت: به معنای نشان، عالمت و بازماندۀ از یک چیز 

 (.12)یس/« إنّا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدّموا و آثارهم»(، 4)االحقاف/« صادقین

 :«حدیث»با « اثر»مقایسه 

 علم الحدیث ایندو با یکدیگر مترادف اند. )بنا به نقل شیخ بهایی( طبق نظر اکثر دانشمندان

                                                           
ز ایشان. البته برخی از علمای اهل سنت، مفهوم این کلمه را به سیرۀ صحابه حضرت رسول نی. ظاهرا کاربرد این کلمه بر فعل و تقریر معصوم بیشتر است تا بر قول 1 

 تعمیم داده اند.
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و را متباین دانسته اند، یعنی: حدیث آن است که از پیامبر رسیده ولی اثر آن است که از صحابی و دیگران اما برخی ایند

 رسیده باشد.

برخی نیز اثر را عام و حدیث را خاص می دانند، یعنی: هر حدیثی اثر )به معنای نقل از پیشینیان( است، اما هر اثری 

 .1وم( نیستحدیث )به معنای قول و فعل وتقریر و... معص

 حدیث قدسی

در حدیث قدسی ائمۀ )علیهم السالم( در حکم یک راوی به شمار رفته و مطلبی را با زبان خود از ناحیۀ خدای متعال 

 : قال رسول اهلل: قال اهلل تعالی: الصوم لی و أنا أجزی به.بازگو می کنند

 تفاوت حدیث قدسی با قرآن:

موقعیت آیات قرآن را نداشته، فاقد خاصیت تحدی بوده و غالبا ماهیتی  از نظر سبک و اسلوب و عنصر اعجاز هرگز

جز خبر واحد ندارد، در حالیکه آیات قرآن به جهت سبک و اسلوب از معجزه محسوب شده و از جهت کثرت نقل 

 نیز از ویژگی تواتر برخوردار است.

 بررسی موقعیت حدیث در آثار اسالمی (2

دیث وآله( و احاعلیهاهللت شناخت احکام و عقاید اسالمی، سنت رسول خدا )صلیپس از قرآن کریم، اولین مرجع جه

 السالم( است. معصومین )علیهم

 حجیّت روایات:

ده و وآله( شرط دوستی و محبت به خدا اعالم شعلیهاهللای از آیات قرآن کریم، تبعیت از رسول خدا )صلیبنابر دسته

 وآله( در کنار اطاعت از خدا به مؤمنان تکلیف شده است.علیهاهللاطاعت از پیامبر )صلی

 السالم( صادر شده است.وآله( و اهل بیت )علیهمعلیهاهللروایات زیادی نیز بر عصمت پیامبر )صلی

 السالم( است.حدیث ثقلین نیز بیانگر جدایی ناپذیری کتاب خدا و اهل بیت )علیهم

یم که همانگونه که قرآن کریم جهت هدایت مسلمانان اعتبار و حجیّت دارد، رساز مجموع این مطالب به این نتیجه می

 وآله(  نیز حجیّت دارد.علیهاهللقول و فعل اهل بیت رسول خدا )صلی

                                                           
 . این نظر شهید ثانی است که مولف نیز آنرا مقرون به صواب می داند.1 
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وآله( به علیهاهلللیوآله(  و پیغمبر اکرم )صعلیهاهللقرآن به بیان و تفسی پیغمبر اکرم )صلی»نویسند: عالمه طباطبایی می

 دهد. السالم( حجیّت میو تفسیر اهل بیت )علیهم بیان

 ضرورت رجوع به روایات معصومین:

 وآله( فرود آمده است.علیهاهللدر کنار نزول الفاظ قرآن، حقایقی از مفاهیم قرآن نیز بر رسول خدا )صلی

شده  )حقایقی به( مثل آن ارزانی، آگاه باشید که به من قرآن و «اال انی قد اوتیت القرآن و مثله معه»حضرت فرمودند: 

 است.

وآله( تبیین مجمالت قرآن و باز کردن مطالبی است که قرآن در مورد آنها جز علیهاهللبنابراین کار رسول خدا )صلی

تواند از طریق وآله( میعلیهاهللبه صورت اشاره یا به ذکر کلیات، سخنی به میان نیاورده است و این کار پیامبر )صلی

 ن و یا نحوۀ عمل انجام پذیرد.بیا

 رود، پسالسالم( وارثان علوم نبوی بوده و روایات آنها انعکاسی از سنت نبوی به شمار میامامان معصوم )علیهم

 همانطور که رجوع به روایات نبوی ضروری است، رجوع به روایات ائمه نیز همینگونه است.

 السالم(:موقعیت حدیث در روایات امامان )علیهم

السالم( هم از نقش حدیث به عنوان شرح و تفسیر آیات قرآن سخن به میان آمده و هم در روایات اهل بیت )علیهم

اند و هم به حفظ و نگهداری حدیث و سپس انتقال آن درک و فهم صحیح حدیث را به اصحاب خود سفارش کرده

 اند.به نسلهای بعد به اصحاب خود رهنمودهایی داده

 در آراء بزرگان دین:موقعیت حدیث 

 «.گیریدحدیث همان دین است، توجه کنید دین خود را از چه کسی می»مالک بن انس، پیشوای مالکیه:  

ثی را مالقات وقتی که محد»، «کنددر هیچ حالتی سنت رسول خدا با کتاب خدا مخالفت نمی»شافعی، پیشوای شافعیه: 

 «.اموآله( را مالقات کردهعلیهاهللکنم، گویا یکی از اصحاب رسول خدا )صلیمی

به »، «وآله( برای کسی رأی و نظری است؟علیهاهللآیا با وجود )کالم( رسول خدا )صلی»احمد حنبل، پیشوای حنابله: 

 «.ندکزند، کس دیگر در کتب اصحاب رأی و قیاس تفحص نمیجز کسی که در قلب او مرض و فسادی موج می

بر حذر باشید که با رأی خود در دین خدا اظهار نظر کنید و بر شما باد تبعیت از سنت » ابوحنیف، پیشوای حنفی ها:

 «.اگر سنت نبود، احدی از ما قادر به فهم قرآن نبود»، «که هرکس از مسیر سنت خارج شود، او منحرف است
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ان به استفاده از از دیگر البته باید گفت که از بین رؤسای مذاهب اهل سنت، ابوحنیفه بیشتر و احمد بن حنبل کمتر

 روایت اعتماد نداشت. 17اند. بنا به نقلی ابوحنیفه به بیش از قیاس شهرت یافته

در روایات شیعه نیز از ابوحنیفه به عنوان فردی که از طرفداران رأی و قیاس بوده، سخن به میان رفته و به همین جهت 

 قرار گرفته است.السالم( مورد سرزنش و لعنت برخی از امامان )علیهم
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 بخش اول:  

 تاریخ حدیث اهل سنت
 :مقدمه 

بررسی وضعیت حدیث در دورۀ متقدمان ـ نسبت به دورۀ متأخران و معاصران ـ از اهمیت بیشتری برخوردار است، 

در دوره  محققانزیرا شکل گیری و تدوین حدیث و نیز ظهور کتب و جوامع اولیه حدیثی، پایه و اساس پژوهش های 

 های بعدی را تشکیل داده است.

 1 ـ حدیث در زمان پیامبر: 

 نقل حدیث:

نقل شفاهی حدیث در زمان رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و انتقال آن از حاضران به غائبان امری مرسوم و 

دار آن حضرت، به مسلمانان هشبلکه مورد تاکید حضرت بوده و تنها در مورد جعل حدیث و یا نسبت خالف دادن به 

 .1فرمودند

 کتابت حدیث: 

 قرائن زیادی بر موافق بودن رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله وسلم( وجود دارد، از جمله:

 )طبیعتا این معاهدات الف( حضرت معاهدات و پیمان نامه های خود با سایر قبایل را مکتوب و تنظیم می کردند،

 امروزه نیز در کتب روایی برخی از این معاهدات موجود است. فرمایشات پیامبر و حدیث محسوب می شده است(،

، که او جریان را با پیامبر در میان 2ب( اعتراض سران قریش به عبد اهلل بن عمرو عاص در باب نگارش حدیث است

 «.الحق أکتب، والذی نفسی بیده ما خرج من فیّ اال»به نوشتن تشویق نمودند: گذاشته و حضرت کار او را تایید کرده و 

 «.أکتبوا و ال حرج»ج( از حضرت در مورد کتابت فرمایشاتشان سوال شد و ایشان فرمودند: 

                                                           
و امثال « ائبأال فلیبغ الشاهد الغ»در پایان سخن با تعبیری چون . از جمله قرائن صحت این ادعا آن است که شیوۀ رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( آن بود که 1

نضّر اهلل امرءً سمع مقالتی فوعاها فبلّغها من لم یسمع، »آن، حاضران را به نقل سخنان خود به غائبان مکلف سازد. و نیز روایاتی در این زمینه از حضرت وجود دارد: 

 «.هو أفقهفربّ حامل فقه لیس بفقیه و ربّ حامل الی من 

 مشهور بوده که اکنون در دست نیست گرچه محتوای آن به کتب دیگر انتقال پیدا کرده است.« صحیفۀ صادقیه». نوشتۀ او به 2 
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ز ایشان اد( پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( پس از فتح مکه خطبه ای ایراد کردند که یکی از مسلمانان به نام ابو شاۀ یمنی 

  «.أکتبوا ألبی شاۀ»خواست دستور بفرمایید این خطبه را برایش بنویسند، و حضرت فرمودند: 

 «.قیّدوا العلم بالکتابۀ»از عبد اهلل بن عمر روایت شده که حضرت فرمودند: ( ه

ستعن إ»و( یکی از مستمعین پیامبر از ضعف حافظۀ خود در جهت حفظ خطبه ها شکایت کرد و حضرت فرمودند: 

 «.بیمینک

هرگاه مومنی بمیرد و ورقی از خود به یادگار گذارد که » ر( از حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله( نقل شده است: 

 «.بر آن علمی ضبط شده است، آن ورقه در روز قیامت میان او و آتش جهنّم حائل خواهد شد...

آتُونی بِدَواۀٍ » وآله( در مرض وفاتش گفت:علیهاهلل)صلىپیامبر ز( حدیث کاغذ و قلم که شیعه و سنی نقل کرده اند: 

واقعا عجیب است. براى هیچ پیامبرى این پیشامد، روى نداده است. عمر ، 1«و قِرْطاسٍ أَکْتُبُ لکم کتابا لن تَضِلُّوا بَعْدَهُ

 «ا را بس است.کتاب خدا م 3؛ حَسْبُنا کتابُ اللّه»او گفت:  2ماند. سال 133در آنجا شعارى داد که 

آورند و پس از درخواستِ پیامبر، بین صحابه، سر و صدا شد. خواستند بروند قلم و دوات بیاورند، عمر دید اآلن مى

 « گوید.این مرد هذیان مى 4؛إنّ الرَّجُلَ لَیَهْجُرْ» شود؛ گفت:خواهد نوشته مىآنچه پیامبر مى

.. پس از چه؟ پس .أَ وَ بَعْدَ ماذا؟» پیامبر صلى اهلل علیه وآله فرمود: بعضى از حاضرین صحابه گفتند: برویم و بیاوریم،

 «از چنین حرف و حدیثى؟

ى اهلل علیه وآله بعد از پیامبر صل -العیاذ باللّه -«گویداو هذیان مى»کسى که در روى پیامبر صلى اهلل علیه وآله بگوید: 

 ت حرف ناشایست خود بیاورد.تواند سه چهار تا از آن شهود کذایى براى اثباهم مى

                                                           
 .355، ص 1؛ مسند احمد، ج 54، ص 1؛ صحیح البخارى، ج 76، ص 5. صحیح مسلم، ج  1
 دیث پیامبر شروع شد.هجرى به دستور ابوجعفر منصور، نوشتن ح 143. تا اینکه در سال  2
 .9، ص 7. صحیح بخارى، ج  3
؛ کامل ابن االثیر، ج 193، ص 3؛ تاریخ الطبرى، ج 355، ص 1؛ مسند احمد، ج 16، ص 2؛ صحیح مسلم، ج 31، ص 4. با تفاوتهایى در الفاظ: صحیح بخارى، ج  4

 .320، ص 2
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برخیزید و از نزد من بروید که شایسته نیست نزد  1قُومُوا عَنّی، ال یَنْبَغی عند نبیّ تَنازُعٌ؛» این بود که رسول خدا فرمود:

 .2«پیامبرى، جدال و دعوا کردن

 آیا حضرت رسول از کتابت حدیث نهی فرمود؟

از کتابت دارد، به همین دلیل برخی از علمای اهل سنت چنین نتیجه داللت بر نهی حضرت روایاتی نیز نقل شده که 

گیری کرده اند که رسول خدا در حیات خود و یا الاقل در دوره ای از آن مخالف کتابت حدیث بوده و حتی به محو 

 مکتوبات حدیثی فرمان داده است.

 ، بین اهل سنت اتفاق نظر وجود نداشته ووآله(علیهاهللاز ناحیۀ رسول خدا )صلی حدیث در مورد علت منع کتابت

علت را جلوگیری از گسترش دامنۀ احکام و مسائل شرعی می داند و « ابوریه»، مثل اینکه است گمانه زنی هایی شده

 علت را نگرانی حضرت از اختالط قرآن با حدیث دانسته است.« صبحی صالح»

 برخی از روایت منع کتابت حدیث:

وآله( مستقیما از نگارش حدیث نهی فرموده و یا در جواب درخواست علیاهللا رسول خدا )صلیدر این روایات ی

 صحابه نسبت به نگارش حدیث، نظر مخالف ابزار داشته است.

 روایات ابو سعید خدری:

هر کس «: لیمحهالقرآن فال تکتبوا عنّی شیئا إال القرآن و مَن کتب شیئا غیر »وآله(: علیهاهللالف( قال رسول اهلل )صلی

 غیر از قرآن از من چیزی نوشته است آنرا محو سازد.

 وآله( در مورد کتابت اجازه خواستم اما آن حضرت اجازه نداد.علیهاهللب( از پیامبر )صلی

 ابو هریره:

 اب خدا نوشتند...ا کتوآله(: ...امت های قبل از شما به گمراهی نیفتادند مگر به خاطر کتبی که بعلیهاهللپیامبر)صلی

                                                           
؛ 195؛ مسند احمد، تحقیق احمد شاکر، حدیث 75، ص 5؛ صحیح مسلم، ج 136، ص 2نیز ج  و 120، ص 2. صحیح بخارى، باب جوائز الوفد من کتاب الجهاد، ج  1

 .193، ص 3، ط بیروت؛ طبرى، ج 244، ص 2طبقات ابن سعد، ج 

« رُونُه بِالَْقوِْل کََجهْرِ بَعْضِکُمْ ِلبَْعضٍ أَْن َتحْبََط أَعْماُلکُمْ َو أَْنتُْم ال تَشْعُالنَّبِیِّ َو ال َتجْهَرُوا لَ یا أَیُّهَا الَّذیَن آمَنُوا ال تَرْفَُعوا أَْصواتَکُْم فَوَْق َصوْتِ ». همان کسانی که آیۀ 2 

ِإالَّ  إِنْ هُوَ  و ما یَْنطُِق عَنِ اْلهَوى»(، در مذمت آنها نازل شده بود، دوباره و در حضور پیامبر صدای خود را باال برده و به پیامبری که قرآن در حقش گفته 2)الحجرات/

 ( گفتند هذیان می گوید!!! یعنی خدا و رسولش هذیان می گویند!!!4و3)النجم/« وَحْیٌ یُوحى
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 از زیدبن ثابت نیز چنین روایاتی نقل شده است.

 نظر دانشمندان در جمع روایات اذن و نهی:

 وجود دارد: نظریات مختلفیدر این زمینه 

توان به آن استناد کرد. اما از آنجا که مسند بودن این روایت به نظر برخی ثابت است و نمی ـ حدیث ابوسعید موقوفه 1

 است که در نتیجه حدیث صحیحی است، نمی توان به این عقیده مطمئن گردید.شده 

نهی از کتابت مروبط به اوایل اسالم ـ و دلیل آن ترس از اختالط قرآن و حدیث بوده است ـ و رویات إذن مربوط ـ  2

اسخ و س روایات إذن نوآله( است ـ که دیگر ترسی از اختالط نبوده است ـ )پعلیهاهللبه اواخر حیات پیامبر)صلی

 روایات نهی منسوخ است(.

ـ نهی و اذن هم زمان صورت گرفته، لکن نهی در مورد کسانی است که به حافظۀ آنان اطمینان بوده و إذن در مورد  3

 آنهایی است که اطمینانی به حافظۀ شان نبوده است.

ه به وآله( از کتابت نهی کردند لکن به افرادی کعلیهاهللـ نهی عام و إذن خاص است. یعنی بطور کلی پیامبر)صلی 4

 خواندن و نوشتن آشنا بودند و بیمی هم از اشتباه و خطایشان نمی رفت اجازه دادند.

 ـ إذن خاص در زمان نهی عام و إذن عام پس از نزول اکثر قرآن. 5

وآله( سیرۀ علیهاهلل)صلیادت پیامبر(، زیرا بعد از شه2ـ روایات نهی ناسخ و روایات إذن منسوخ اند )بر خالف نظر  6

 صحابه عدم کتابت بوده است ـ که دلیل این نهی عدم گسترش دایرۀ احکام بوده است ـ.

 نقد و تحلیل نظرات دانشمندان اهل سنت

ـ عدم کتابت به خاطر ترس از اختالط حدیث و قرآن مردود است، چرا که اوال حدیث از نظر بالغت و اسلوب آن  1

اعجاز در ردیف قرآن نیست؛ ثانیا اگر قرار بر تدوین احادیث بود، آنها را به عنوان مجموعه های حدیثی و از جهت 

 جدای از قرآن می نوشتند.

 .وآله( اتفاق افتاد، ناسخ روایات نهی استعلیهاهللکه در آخرین لحاظات حیات پیامبر)صلی« کاغذ و قلم»ـ حدیث  2



14 
 

آمده که آن حضرت به کسانی که در خواست کتابت می کردند اجازه می دادند، و ـ در برخی روایات اذن چنین  3

از آنجا که این افراد نسبت به سایر صحابه از خصوصیتی برخورداد نبودند، پس کتابت از ناحیه حضرت مأذون بوده 

 است.

تند به فرمان یتی کار خود را مسوآله( از کتابت جلوگیری کردند، در هیچ رواعلیهاهللـ کسانیکه پس از پیامبر)صلی 4

 وآله( نکردند.علیهاهللپیامبر)صلی

ـ تعارض بین روایات نهی و إذن لزوما موجب نسخ دسته ای توسط دستۀ دیگر نمی شود، بلکه این تعارض موجب  5

 تساقط )هر دو دسته( می شود.

ان آن بسیاری از موارد مجمل است و بیـ منع کتابت بخاطر عدم گسترش احکام نیز صحیح نیست، چرا که قرآن در  6

 ، و اطالع مسلمانان آینده از احکام متوقف بر احادیث پیامبر است.1وآله( استعلیهاهللبر عهدۀ پیامبر)صلی

 نقد و بررسی روایات نهی:

با اثبات ضعیف بودن احادیث نهی می توان نتیجه گرفت که تدوین حدیث نبوی در هیچ زمانی ممنوعیت شرعی 

 نداشته و دلیل قاطعی بر منع وجود ندارد.

 نقد روایات ابوسعید خدری:

وآله(  یا وقف بر صحابه اختالف است، در حالیکه علیهاهللدر خصوص این احادیث، در مورد رفع به پیامبر)صلیـ  1

 در مورد روایات إذن هیچ اختالفی نیست، پس روایات إذن بر نهی ارجحیت دارد.

د همگی از طریق دو نفر)زید بن اسلم و عطاء بن یسار( از او نقل شده است، و چنین حدیثی مفرد یا رویات ابوسعیـ  2

 غریب بوده که از اسباب ضعف حدیث است.

 .علمای رجال در خصوص وثاقت زید بن اسلم اتفاق نظر ندارندـ  3

یل بر مرسله بودن نیز آن است که ـ احتمال مرسله بودن روایات او نیز وجود دارد که نشانۀ ضعف حدیث است، دل 4

 وآله( خردسال بوده است.علیهاهللابوسعید در زمان حیات پیامبر)صلی

 ـ نهایتا این روایت از نگارش حدیث به همراه قرآن در یک ورق نهی می کند نه از مطلق نگارش حدیث. 5

                                                           
 .44. النحل/1 
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 ایت را کم می کند.ـ در متن این روایات نیز اضطراب به چشم می خورد که اعتماد به اصل رو 6

 نقد روایات ابوهریره:

ـ وجود برخی اشکاالت گذشته در این روایات مانند اینکه: اکثر راویان همان راویان روایات ابوسعید اند و نهی در  1

 مورد نوشتن حدیث به همراه قرآن بوده نه جداگانه.

 ـ از ابوهریره روایات اذن نیز نقل شده است. 2

ابوهریره از روایات استاد خود دفاتری تهیه کردند که این دفاتر در زمرۀ نخستین مکتوبات حدیثی ـ برخی شاگردان  3

 رود. بدیهی است که این واقعیت با روایات ابوهریره در نهی از کتابت حدیث سازگاری ندارد.به شمار می

ل کرده است، وآله( نقعلیهاهللپیامبر)صلی ـ اگر روایات نهی مربوط به ابتدای اسالم باشد، چگونه ابوهریره آنها را از 4

 وآله( اسالم آورده و تنها مدت اندکی ایشان را درک کرده است؟علیهاهللدر حالیکه او در اواخر حیات پیامبر)صلی

 نقد روایات زید بن ثابت:

را اصال « رکثی»نکه زید قرار دارد که علمای رجال او را تضعیف کرده اند، ضمن ای« کثیر بن زید»در سند این روایات 

 درک نکرده و از او نقل می کند، پس روایت او مقطوع و ضعیف است.

 وآله(علیهاهللمکتوبه های حدیثی در دوران رسول خدا )صلی

وآله( در زمان حیات ایشان به نگارش قسمت هایی از علیهاهللقطعی و مسلم است که عده ای از اصحاب پیامبر)صلی

 روی آوردند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:روایات حضرت 

 که به نقل بخاری نسخه ای از همان صحیفۀ عبد اهلل أوفی است.« سعد بن عباده انصاری»ـ صحیفۀ  1

 که احادیث زیادی را در خود جای داده بود.« سمرۀ بن جندب»ـ صحیفۀ  2

 «.جابر بن عبداهلل انصاری»ـ صحیفۀ صحابی معروف  3

 که از مشهورترین این مکتوبات است.« صحیفۀ صادقه»مشهور به « عبداهلل بن عمرو عاص»ـ صحیفۀ  4
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وآله( هعلیاهللوآله( ، همچون عهد نامۀ سال اول هجری که پیامبر)صلیعلیهاهللـ معاهدات و قرار دادهای پیامبر)صلی 5

 . 1ه منعقد کرده استآنرا بین مهاجرین و انصار و طوایف یهودی مستقر در مدین

 وآله(علیهاهللمکتوبه های حدیثی پس از پیامبر)صلی

وآله( را از سایر صحابه سوال کرده و به قید نگارش علیهاهللاو روایات و سنن رسول خدا)صلی«. ابن عباس»ـ صحیفۀ  1

 در می آورده است.

که  که قدیمی ترین سند حدیثی است« صحیفۀ صحیحه»از شاگردان ابوهریره، معروف به « همام بن منبه»ـ صحیفۀ  2

 حدیث است. 138از آن روزگار برجای مانده و شامل 

این صحیفه در مورد سابقۀ تدوین حدیث اهمیت ویژه ای دارد و وجود آن حجت قاطعی است که نشان می دهد 

وید است، لذا خطای شایعی که می گوآله( در همان قرن نخست مورد تدوین قرار گرفته علیهاهللحدیث پیامبر )صلی

 حدیث جز در اوائل قرن دوم تدوین نشده است، تصحیح می شود.

 2 ـ حدیث در دورۀ خلفای سه گانه 

 دوران ابوبکر:

از پیامبر چیزی نقل نکنید و اگر کسی از چیزی سوال کرد بگویید قرآن در بین ماست، »...از او چنین نقل شده است: 

 «.امش را حرام شماریدحالل آن را حالل و حر

عایشه نیز نقل کرده است که پدرش احادیثی را جمع آوری کرده بود که با دست خودش آنها را سوزاند. و در توجیه 

 دیثی باشد که اصلی نداشته است.این عمل گفته است: ترسیدم میان آنها احا

 عملکرد ابوبکر بیان کرده اند:دانشمندان اهل سنت پس از نقل این گونه روایات، نکاتی را در توجیه 

 «اولین کسی که در قبول اخبار احتیاط به خرج داد ابوبکر بود»ذهبی: 

 «.ابوبکر اولین شرط حدیث را که صحیح االسناد بودن است، وضع نمود»...ابوریه: 

 زگاری ندارد.الکن این توجیهات با عملکرد ابوبکر ـ که منع کلی نقل حدیث و از بین بردن مکتوبۀ حدیثی است ـ س

                                                           
 مشاهده کرد.« مجموعۀ الوثائق السیاسیۀ»و « مکاتیب الرسول». این معاهدات را می توان در کتابهای 1 
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 دوران عمر:

او در ممانعت از نقل و نگارش حدیث سخت گیر تر بود و می توان گفت عامل اصلی منع نقل و نگارش حدیث در 

 اسالم هموست، وکه در این زمینه قرائن فراوانی وجود دارد:

شدن وصیت  له(  از نوشتنوآعلیهاهللدر محضر شخص پیغمبر)صلی« حسبنا کتاب اهلل»او با گفتن جملۀ تاریخی ـ  1

 ایشان جلوگیری کرد.

 ـ او برخی از صحابه را ـ که حدیث نقل می کردند ـ ممنوع الخروج از مدینه کرد. 3

ـ به عمّال حکومتی اش می گفت: مبادا با نقل حدیث آنان را از قرآن بازدارید، نقل حدیث را کم کنید و من )در  4

 ثواب آن( با شما شریکم.

ه وآله( را تدوین کنم، اما به یاد اقوام گذشتعلیهاهللمن قصد داشتم تا سنت پیامبر)صلی»چنین نقل شده: ـ از عمر  5

افتادم که کتابهایی نوشته و سپس به همان ها تکیه کرده و کتاب خدا را فروگذاشتند، امام به خدا قسم من کتاب خدا 

 «.را با چیزی در نمی آمیزم

 .«وآله( در اختیار دارد، آنها را محو و نابود کندعلیهاهللهر کس چیزی از سنت پیامبر)صلی»ـ به تمام شهر ها نوشت:  6

یا آ»ـ نقل شده که عمر دستور داد مردم احادیث را نزد او بیاورند، و سپس فرمان به سوزاندن آنها داده و گفت:  7

 «.اید؟!مثناتی همانند مثناۀ اهل کتاب تهیه کرده 

البته برخی در این زمینه استثناء بودند، مثال ابن عباس و عایشه اجازۀ نقل حدیث و صدور فتوا داشتند و نیز برخی علمای 

اهل کتاب که به تازگی ـ و به ظاهر ـ مسلمان شده بودند نیز چنین اجازه ای داشته و حتی به تفسیر قرآن نیز می 

 «.میم داریت»و « کعب االحبار»پرداختند همچون 

 دوران عثمان:

 سیاست جلوگیری از نقل و کتابت حدیث در دورۀ او نیز ادامه پیدا کرد:

برای کسی جایز نیست که به نقل حدیثی بپردازد جز آنکه در زمان »ـ نقل شده که عثمان بر باالی منبر اعالم کرد:  1

 «.ابوبکر و یا عمر شنیده شده باشد
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ل حدیث و مخالفت با سیاستهای او از مدینه به شام تبعید کرد. )ابوذر در شام نیز به این ـ عثمان ابوذر را به جرم نق 2

رویه ادامه داد تا جاییکه مردم به دستور معاویه با او قطع ارتباط کردند و سرانجام به دستور عثمان با وضعیت رقّت 

 در همان جا از دنیا رفت(.باری ابتدا به مدینه بازگردانده شده و سپس به بیان ربذه تبعید شد و 

 ـ تمیم داری و کعب االحباردر این زمان از اعتبار باالتری نزد خلیف برخوردار بودند. 3

 جلوگیری از تفسیر قرآن:

هم زمان با جلوگیری از نقل حدیث، جریان حاکم از تفسیر قرآن ـ که در آن زمان عمدتا روایاتی بود که از رسول 

 در تفسیر آیات و شأن نزول آنها بیان شده بودـ نیز جلوگیری می کردند:وآله( علیهاهللخدا)صلی

کدامین آسمان بر من سایه افکند و کدام زمین مرا در برگیرد اگر »ـ از ابوبکر در مورد آیه ای سوال شد و او گفت:  1

 «.دربارۀ خدا آنچه ندانم بر زبان آورم

 آن را تفسیر نکنید و از پیامبر کم روایت کنید و من با شما شریکم. ـ عمر می گفت: قرآن را خالی کنید از روایات و 2

 .1ـ عمر با کسانی که از تفسیر سوال می پرسیدند به شدت برخورد می کرد که داستانهایی در این باره نقل شده است 3

دـ ل به او آموخته بووآله( جز آیات معدودی از قرآن ـ که جبرئیعلیهاهللـ از عایشه نقل شده که رسول خدا)صلی 3

 .2تفسیر نکرد

ـ شعبی گوید: محضر فقهای مدینه را درک کردم در حالیکه نزد آنان پرسشی مبغوض تر و خوفناک تر از قرآن  4

 نبود.

 ـ صحابه و تابعین نیز از تفسیر قرآن ممانعت کرده و آن را از خدا روایت کردن می دانستند. 5

را انکار و یا تضیف نکرده اند، بلکه ضمن صحه گذاشتن به آنها در صصد  بزرگان اهل سنت نیز شواهد ذکر شده

 توجیه موضع صحابه و تابعین در رویگرانی از تفسیر بر آمده اند:

                                                           
 که قصۀ مشهوری است.« صبیغ». همچون جریان 1 

آگاه باشید به من قرآن و )حقایقی( به مثل آن داده »وآله( روایت کرده اند که فرمود: علیهاهللحالی است که محدثان اهل سنت خود از رسول خدا)صلی. این در 2 

 که در تفسیر آن نیز گفته اند یعنی جبرئیل همانطور که قرآن را نازل می کرد، سنت را نیز نازل می کرد.«. شده است

وآله( درانجام این مسئولیت کوتاهی کرده علیهاهلل(، پس چگونه پیامبر)صلی44وآله( گذاشته شده است )النحل/علیهاهللبیین قران به عهدۀ پیامبر)صلیو نیز وظیفۀ ت

 باشند؟!
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 ـ خودداری از تفسیر نسبت به آیاتی بوده که آنها اطالعی از آن نداشتند. 1

 د فاقد صالحیت عهده دار تفسیر شوند.ـ دلیل منع تفسیر از ناحیۀ خلفا این بود که نمی خواستند افرا 2

لکن همانطور که گذشت دلیل اصلی آن بود که تفسیر گویی آن زمان شعبه ای از نقل روایت به شمار می رفت، لذا 

منع نقل و نگارش حدیث دامنۀ تفسیر قرآن را نیز گرفت، و این سیاست عامل خوبی در به فراموشی سپردن روایاتی 

 بیت و مذمت برخی صحابه صادر شده بود.بود که در فضیلت اهل 

 :واکنشهای متفاوت صحابه در مقابل سیاست منع حدیث

 صحابه و تابعین در کابت حدیث اختالف نمودند، برخی مخالف آن و برخی موافق بودند.

ری، ابن رشید هجاز جملۀ مخالفان این سیاست افرادی را نام برده اند: علی )علیه السالم( و فرزندش حسن، میثم تمار، 

 عباس و...

 علل منع حدیث از نظر اهل سنت:

 در اینجا به علل مطرح شده و نقد آن ها اشاره می کنیم:

 ـ جلوگیری از پیدایش اختالف میان مسلمین. 1

اینکه حدیث عامل اختالف است به شرطی صحیح است که حدیث با جعل و تحریف آمیخته شده و تحت نظام و 

پس اقدام مناسب به جای ممانعت همه جانبه، نظارت همه جانبه در مورد نقل و نگارش است که  کنترل واقع نگردد،

 البته صورت نگرفت.

 وآله(.علیهاهللـ جلوگیری از نسبت خالف دادن به پیامبر)صلی 2

رفته می شد  نوآله( نیز همینطور، می بایست روایات مشکوک از بیعلیهاهللدر مورد نسبت خالف دادن به پیامبر)صلی

نه تمامی روایات. رسول خدا نیز جاعلین حدیث را نفرین کرده و بارها و بارها به نقل احادیث صحیح دستور داده و 

 تشویق کرده است.

 ـ تصور کافی بودن قرآن برای هدایت مسلمانان. 3

رست می به غایت ناد« اهللحسبنا کتاب »از آنجا که خود خداوند تبیین قرآن را به عهدۀ رسولش گذاشته، پس جملۀ 

 باشد.
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 ـ ترس از ترک قرآن و پرداختن به غیر آن. 4

و از آنجا که احادیث اصال نمی توانند در عرض قرآن قرار گیرند، نمی توان تصور کرد که پرداختن به آن مسلمین را 

 از قرآن غافل می کرده است.

تیجه آنچه نوشته اند تکیه کرده و به حفظ مشغول نشوند و در نـ از نوشتن حدیث جلوگیری شد تا مبادا افراد فقط بر  5

 حفظ کاهش یابد.

 در هیچ یک از سخنان پیشگامان سیاست منع، حفظ حدیث به جای تدوین و کتابت آن مورد سفارش قرار نگرفت.

ها به ر دوی آنو توجیه نخست از سخنان ابوبکر و توجیه چهارم از سخنان و عملکرد عمر و توجیه سوم از سخنان هد)

 دست می آید(.

 علل منع حدیث از نظر شیعه:

این جریان ارتباط مستقیم با حوادث سیاسی صدر اسالم دارد، گرچه بزرگان اهل سنت به صراحت از آن سخن نگفته 

 اند.

ادت همحتوای بسیاری از احادیث در فضیلت اهل بیت )علیهم السالم( وارد شده و بر خالفت و جانشینی آنان پس از ش

 وآله( داللت داشته و در موارد بسیاری بر ضد منافع خلفا بوده است.علیهاهللرسول خدا)صلی

عالمه سید جعفر مرتضی عاملی تاثیر پذیری خلفا از اهل کتاب را یکی دیگر از دالیل نهی از کتابت حدیث دانسته 

چیزی غیر از تورات بوده اند، کعب االحبار ـ که بوده و مخالف کتابت « قرّاء»است. چنانچه در یهود فرقه ای به نام 

 رابطۀ نزدیکی با خلفا داشته ـ از این دسته بوده است.

 حدیث اریکه:

آگاه باشید که به من قرآن و )حقایقی( به مثل آن داده شد، )اما( نزدیک »وآله( چنین نقل شده: علیهاهللاز پیامبر)صلی

زده بگوید: بر شما باد که به قرآن روی آورید. آنچه از حالل الهی در است شخصی که بر اریکه و تخت خود تکیه 

آن یافتید حالل شمارید و آنچه از حرام یافتید حرام دارید. )اما بدانید( آنچه رسول خدا حرام کرده همانند چیزی 

 «است که خدا حرام فرموده است.

 اکثرا در مقام تفسیر آن را به معنای تخت ظاهری گرفته در بسیاری از منابع معتبر اهل سنت این روایت وجود دارد، اما

و تخت نشین را با خوشگذران و یا خارجان از دین یکی گرفته اند، در حالیکه به عقیدۀ برخی محققان، کالم 
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وآله( ناظر به شخصی است که بر مردم حکومت داشته و امر و نهی او مطاع است. مترفان که در علیهاهللحضرت)صلی

ن شدّت و وآله(  با چنیعلیهاهللهای خود سکنی داشته اند فاقد چنین شأن و اهمیتی نبوده اند که رسول خدا )صلی خانه

در حالیکه ابوبکر و سپس عمر نخستین کسانی اند که امت را از نقل حدیث منع  هدّتی مردم را از آنان بر حذر دارد.

 ی باقی نمی گذارد.می کنند، که در انطباق حدیث بر این افراد تردید

فقط به « حسبنا کتاب اهلل»برخی حدیث اریکه را از خلفا منصرف کرده و با خوارج منطبق می کنند، در حالیکه جملۀ 

 بوده است.« ال حکم إال هلل»عنوان کالم عمر به ثبت رسیده است و شعار خوارج 

 3  حدیث در دوران بنی امیهـ: 

 دوران معاویه:

 ادامۀ ممنوعیت نقل و نگارش حدیث، دو آفت دیگر نیز این عرصه را در بر گرفت: در این دوره عالوه بر

 ـ ظهور حجم گسترده ای از احادیث جعلی. 1

 ـ پیدایش اسرائیلیات و قصه پردازی. 2

 :ادامۀ سیاست خلفای سه گانه

و آن ها را تایید کرده معاویه مردم را از نقل حدیث بر حذر داشت جز همان روایاتی که در زمان عمر نقل شده و ا

 بود.

البته حساسیت اصلی معاویه جلوگیری از نقل روایاتی بود که در فضیلت علی )علیه السالم( و خاندان او وارد شده بود، 

من ذمّۀ خود را از کسانی که چیزی از »به عنوان مثال او چنین دستور العملی به کار گزاران خود صادر کرده بود: 

 ، و نیز بخشنامه کردن لعن حضرت نیز از وقایع مشهور این«هل بیت او نقل می کنند بری ساخته امفضائل ابوتراب و ا

 دوره است که تا مدتها بعد نیز باقی بود.

 :جعل حدیث

وآله( مالحظه گردید که به همین سبب علیهاهللنخستین رگه های جعل حدیث در دوران حیات حضرت رسول)صلی

ایشان مردم را به شدت بر حذر داشت. سپس در دوران خلفای سه گانه این پدیدۀ شوم خود نمایی کرد و راویانی 

چون ابوهریره به سبب آن، در نقل برخی روایاتشان مورد انکار و تکذیب قرار گرفتند. اما بدون تردید پس از به 
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عل حدیث بازار گرمی به هم زد که قابل مقایسه با قبل نبود، و همین موجب شده که برخی خالفت رسیدن معاویه، ج

 مبدأ جعل را این دوره قلمداد کنند.

 بنگرید هرکس دربارۀ عثمان منقبتی نقل کند وی را گرامی دارید و او را به خود نزدیک کنید. معاویه فرمان داده بود

عثمان، دستور به جعل حدیث در مذمت اهل بیت )علیهم السالم( و فضیلت سایر پس از زیاد شدن احادیث در فضیلت 

 صحابه و خودش را نیز صادر کرد.

 مشهور ترین راویان این احادیث عبارتند از: ابوهریره، عمرو بن عاص، مغیرۀ بن شعبه، عروۀ بن زبیر.

ائل علی )علیه السالم( و رذائل مخالفان او به لکن علی رغم این مبارزۀ همه جانبه، باز شمار معتنابهی از روایات فض

 .دورۀ بعد منتقل گردید

 قصه پردازی و اسرائلیات:

در ابتدا به « اسرائیلیات»نقل شود، بنابراین  1از قصه یا حادثه ای است که از یک مصدر اسرائیلی عبارت« اسرائلیۀ»

داستانها و افسانه هایی که از مصادر یهودی نقل شده گفته می شده و سپس معنای عامی یافته و به هرگونه افسانه و 

 حکایتی اطالق می گردد که از منابع دینی یهود و نصاری یا هر منبع قدیمی دیگری اقتباس شده است.

و تاریخ انبیاء و خلقت و امثال آن بدون سند متصل به ی گویند که در نقل حوادث گذشته به کسانی م« قصاص»

وآله( سخن گفته و در ظاهر سخنانشان بی شباهت به قرآن نبوده است، البته این اطالق این واژه بر علیهاهللپیامبر)صلی

 مردم شناخته شدند.کسی در ابتدا اصطالح ناپسندی نبود و به تدریج به عنوان دروغگو ترین 

 :سیر پیدایش اسرائیلیات در اسالم

وآله( علیههللاوآله( عمر با اهل کتاب در ارتباط بود و با کتابی از آنها نزد پیامبر)صلیعلیهاهللدر زمان حیات پیامبر)صلی

دست  و مطالبی فرمود مانند اینکه: به خدایی که جانم به آمد و برای ایشان قرائت کرد، که پیامبر بسیار خشمگین شد

 اوست اگر موسی زنده بود جز آن که از من پیروی کند، راه و رسم دیگری در پیش نمی گرفت.

                                                           
 .اوالد و احفاد یعقوب می باشند. اسرائیلی یعنی منسوب به اسرائیل و اسرائیل لقب حضرت یعقوب است. مراد از بنی اسرائیل نیز قوم یهود است که از 1 
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وآله( برخی از علمای اهل کتاب که به ظاهر مسلمان شده بودند به تدریج علیهاهللاما پس از شهادت رسول خدا)صلی

در جمع مسلمانان سخنرانی کرده و در شرح و تفسیر سرگذشت های قرآنی، مطالبی برای صحابه و اجازه یافتند که 

 تابعین بازگو کنند.

یاد کرده و او را در ردیف اهل بدر « خیر اهل المدینه»بود که عمر از او با عنوان « تمیم داری»ظاهرا نخستینِ این افراد 

 هفته ای دو روز برای مردم به قصه گویی بپردازد.قرار داد و عثمان نیز به او اجازه داد که 

 نیز از جملۀ همین افراد بود.« کعب االحبار»

پس از کشته شدن عثمان و به خالفت رسیدن علی)علیه السالم(، از آنجا که ایشان روی خوشی به قصاص نشان نداده 

حمایت معاویه با آزادی هرچه تمام تر در و این جماعت را از مسجد اخراج کرد، تمیم و کعب به شام رفته و به خاطر 

 آنجا به نقل اسرائیلیات پرداختند.

 نمونه هایی از اسرائیلیات:

 محور اصلی اسرائیلیات این موارد است:

 ـ سرگذشت های پیشینیان. 1

 ـ اسرار خلقت و آفرینش. 2

 .1ـ تفصیل داستان های قرآن 3

یهود و ریشه های آن در ارتباط بودند یعنی شام و بیت المقدس و اهالی ـ ذکر فضائل و اماکن اقوامی که به نوعی با  4

 این دو سرزمین.

 به عنوان مثال:

 از کعب االحبار روایت شده که: 

وآله( رسول خداست، در مکه متولد می شود، هجرتگاه او مدینه علیهاهللدر سطر اول تورات آمده است: محمد)صلی»

 «.طیّبه، و سلطنت او در شام است

                                                           
سان عادی نیز از یک ان . که البته در شرح این داستانها مطالبی را به پیغمبران نسبت داده اند که از هر جهت شخصیت الهی و انسانی آنان را مخدوش کرده و بعضا1 

 آنها را پایین تر جلوه داده است.
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 .«نه دهم از خیر و برکت در شام قرار داده شده و تنها یک جزء باقی مانده در دیگر نقاط زمین تقسیم شده است»

 «.خانۀ کعبه هر روز صبحگاهان برای بیت المقدس سجده می کند»

 در برابر اسرائیلیات:موضع گیری اهل بیت 

را از  )علیه السالم( بود. او در دوران خالفتش آناننخستین کسی که به تخطئه و تکذیب کعب االحبار پرداخت علی 

مسجد اخراج کرده و در مواردی قصاص را با تازیانه تنبیه کرده است، به طوری که این جماعت اکثرا به شام پناهنده 

 شدند.

ت عه ای دوسخداوند در روی زمین بق» از ایشان نیز روایاتی باقی مانده که در ردّ ادعاهای اسرائیلیات است، همچون: 

 «.داشتنی تر از کعبه نیافریده است

ی اسرائیل به از بن»وآله( نقل می کنند که حضرتش فرموده است: علیهاهللراوی به امام صادق می گوید: از پیامبر)صلی

منظور آن است که هرچه از سرگذشت بنی اسرائیل »...، امام فرمودند: «نقل روایت بپردازید که در آن اشکالی نیست

 «.در قرآن آمده است آنها را حدیث کن که نظیر آن در این امت اتفاق می افتد و در نقل آن حرجی نیست

 دوران عمربن عبد العزیز:

 هجری به خالفت رسید و اقداماتی متفاوت از خلفای پیشین بنی امیه انجام داد: 99او در سال 

 کار بر کنار کرد.ـ عمال بنی امیه را ـ که منصوب خلفای قبلی بودند ـ از  1

 ـ لعن بر علی )علیه السالم( را که بیش از نیم قرن متداول بود متوقف ساخت. 2

 ـ شأن علی )علیه السالم( و اوالد وی را متذکر شد. 3

 ـ دستور داد فدک را که به نا حقّ از اهل بیت )علیهم السالم( غصب شده بود به آنان بازگردانند. 4

 وآله( را صادر کرد.علیهاهللنت رسول خدا)صلیـ فرمان نگارش حدیث و س 5

در این زمینه نخستین فرمانش را برای عامل خود رد مدینه صادر کرد و این انتخاب نیز از آن جهت بود که مدینه در 

مشهور بوده و مرکز رفت و آمد راویان و محدثان بود و خود عمر بن عبد العزیز به خاطر « دار السنۀ»آن روزگار به 

 سالۀ خود در مدینه ـ پیش از خالفتش ـ از آشنایی کامل با راویان حدیث برخوردار بود. 12مارت ا
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و او مسئولیت تدوین حدیث را به ابوبکر محمد بن حزم محول نمود که قاضی مدینه به شمار می رفت و به گفتۀ مالک 

 بن انس از وی دانا تر در امر قضا کسی وجود نداشت.

 دوران گام جدی و محکمی در خصوص تدوین حدیث برداشته نشد، زیرا:البته در این 

اوال، مدت خالفت او دو سال و پنج ماه بیشتر نبود، و معلوم نیست که تاریخ صدور فرمان او در ابتدای خالفتش بوده 

 یا اواخر آن.

 ثانیا، کتب تاریخ افراد دیگری را به عنوان اولین مدوّن حدیث معرفی کرده اند.

 تین مدوّن حدیث:نخس

 افراد زیادی نامزد اولین مدوّن حدیث هستند:

 هجری(. 104یا  103ـ خالد بن معدان )متوفی  1

 ـ ابن حزم انصاری. 2

 ـ ربیع بن صبیح. 3

 ـ سعید بن ابی عروبه. 4

 .هجری( 124) ـ محمد بن شهاب زهری 5

رسمی جواز کتابت ـ ابن شهاب زهری بوده و  برخی محققان بر این باورند که نخستین مدوّن حدیث ـ پس از اعالم

 این مطلبی اجماعی است.

به هر حال عصر بنی امیه را نمی توان عصر تصنیف حدیث دانست، چرا که در این دوره کتاب جامع و مفصلی که 

 مطالب را به تفکیک آوره باشد، به رشتۀ تحریر در نیامده و تنها دفاتری معدود به حسب نیاز نوشته گردید.

هجری اتفاق افتاد و این زمانی بود که طبقۀ صحابه و بسیاری از تابعان از دنیا رفته  120بنابراین تصنیف پس از سال 

 بودند.
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 4 دوران بنی عباس:حدیث ـ 

 شکل گیری تصنیفات فقهی ـ حدیثی

می  تصنیف علوم سوق، عوامل متعددی خلیفه را به همایت از جریان تدوین و «منصور»در زمان دومین خلیفۀ عباسی 

 داد:

 الف( عوامل داخلی: 

پیدایش جریان معتزله در اواخر قرن اول و تقویت رأی و قیاس در مبانی فقهی و اصولی اهل سنت موجب گردید که 

 موضع نقل حدیث تضعیف شده و اعتماد دانشمندان به حدیث کم شود.

 ب( عوامل خارجی:

ته و به شبهه پراکنی پیرامون عقاید اسالمی می پرداختند، زمینۀ زیر سوال فعّال شدن زنادقه که جهت گیری الحادی داش

 بردن اصالت قرآن و نیز تضعیف روایات را فراهم ساخته بود.

و نیز رشد روز افزون جریان فکری شیعه منجر به توجه مردم به امامان شیعه شده و فقه اهل سنت را در موضعی انفعالی 

 داد.قرار می

ستی خلیفۀ عباسی را نیز از جملۀ انگیزه های تدوین نام برده اند که این مسئله نمی تواند صحیح باشد، برخی دانش دو

ـ که در مورد مسائل علمی شهرۀ آفاق  از یک طرف در مورد شیعیان و به ویژه امام صادق )علیه السالم(چرا که خلیفه 

 مامان صادق و کاظم )علیهما السالم( قطع کرد.محدودیت ویژه ای اعمال نمود و رابطۀ شیعیان را با ا بود ـ

و از طرف دیگر به تقویت فقها و دانشمندان اهل سنت همت گماشت و شخصا با مالک بن انس دیدار کرده و او را 

 ترغیب نمود.« موطّأ»به نوشتن کتاب 

ه مطرح ـ که به عکس منجر باو از ابوحنیفه خواست تا از طریق مناظره با حضرت منزلت علمی ایشان را خدشه دار کند 

 شدن بیشتر شخصیت علمی و اخالقی امام شد ـ.

 برخی از مصنّفان این دوره:

را « الجامع»( کتاب 161سفیان صوری )م(، 167(، حماد بن سلمه )م156(، سعید بن ابی عروبه )م150جریح )م  ابن

 افراد مذکور در کوفه مستقر بودند.تالیف نمود. 
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را تالیف نمود، « مغازی»( کتاب 151ابن اسحاق )م( در مدینه، 179( در شام، مالک بن انس )157یا  156اوزاعی )

(، 181(، ابن المبارک )م174(، عبد اهلل بن لهیعه )م175(، لیث بن سعد )م188ر یمن، هشام یا هشیم )م( د153معمر )م

 (.197ابن وهب )م(، 182قاضی ابو یوسف یعقوب )م

 

 ر تدوین حدیث اهل سنت:ادوا 

 مرحلۀ اول:

 درابتدا محدثان به ثبت محفوظات خود اقدام کردند.

 ویژگیهای نوشته های حدیثی این دوره:

 ـ از نظر موضوعی نا مرتب بودند. 1

 ـ معموال در کنار حدیث توضیحات دیگری نیز ـ همچون نکات فقهی، لغوی، نحوی، شعری و... ـ ذکر می کردند. 2

 دورا اثری به دست ما نرسیده است.از این 

 مرحلۀ دوم:

این مرحله در عصر بنی عباس اتفاق افتاد که در آن دانشمندان به تهذیب و مرتب سازی ـ نسبی ـ نوشته های خود 

 پرداختند.

وآله( علیههللاویژگی نوشته های حدیثی این دوره، اضافه کردن اقوال صحابه و فتاوای تابعین به احادیث پیامبر)صلی

 می باشد.

 مالک بن انس به دست ما رسیده است.« موطّأ»از این دوره تنها کتاب 

 مرحلۀ سوم:

 ویژگی های این مرحله:

 ـ جدا کردن اقوال صحابه و تابعین از احادیث.1
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ی قاشاره کرد که تا کنون نیز با« احمد بن حنبل»نویسی، که از آن جمله می توان به مسند  1ـ روی آوردن به مسند 2

 مانده است.

 مرحلۀ چهارم:

 گزینش و تنقیح اخبار.

در این مرحله محدثان به تالیف کتب مختصری روی آوردند که در آنها روایاتی را که طبق مالک های خود صحیح 

 می دانستند، جمع آوری کردند.

 بخاری و مسلم و تابعشان از افراد شاخص این دور اند.

 ـ تالیف شده است. 4و اوائل قرن 3نیمۀ دوم قرنکتب معتمد اهل سنت در این دوره ـ 

 مالک بن انس:

در همین شهر از دنیا رفت و در اخذ فقه و حدیث به جای  179هجری در مدینه به دنیا آمد و سال  93او در سال 

 محسوب می شود.« مالکیه»دیگری کوچ نکرد.  او پیشوای مذهب 

السالم( است که مالک مدتی با آن حضرت در تماس بوده است. او حضرت یکی از مشایخ حدیثی او امام صادق )علیه 

 مسند حدیثِ 600)از مجموعۀ  حدیث 9را با فضیلت ترین عابدان و پارسایان می دانسته است، اما با این وجود تنها 

 از ایشان نقل کرده است. کتابش(

 در زمان مالک دو جریان متمایز فقهی در میان اهل سنت وجود داشت:

 ـ جریان نقل و حدیث، به مرکزیت مدینه. 1

 ـ جریان رأی و قیاس، به مرکزیت عراق. 2

مالک از بزرگان جریان نخست است که بسیار نسبت به نقل محتاط بود و از هرکسی نقل نمی کرد. معروف است که 

 .«کسی می گیریدعلم حدیث، دین شما را تشکیل می دهد، بنگرید که دین خود را از چه »او خود گفته است: 

 او اولین کسی است که در مدینه به نقد راویان پرداخت و از راویان غیر موثّق احتراز نمود.

                                                           
از صحابه را ـ با هر موضوعی که باشد ـ تحت یک باب آورده است. پس چینش احادیث مسانید بر طبق رویان  . مسند کتابی است که در آن مولف روایات هر یک1 

 بوده نه موضوعات.
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 «:موطّأ»بررسی کتاب 

 مهمترین اثر مالک بن انس بوده و مشتمل بر احادیثی از رسول خداست.

 این کتاب در اواخر خالفت منصور عباسی و با تشویق او تالیف شده.

نیز به این صورت بوده که از میان صد هزار حدیث که مالک خود راوی آنها بود، ابتدا ده هزار حدیث روش تدوین 

ا در از تعداد احادیث کاسته شده ت آنرا انتخاب کرد و کتاب را تالیف نمود، پس از عرضۀ مکرر این روایات به قرآن

 رسید. مسند حدیث 600نهایت به 

گری در این دنیا زندگی کرده بود، بال شک همۀ روایات کتابش را ساقط کرده ...اگر مالک مدت دی» ابن فرحون: 

 «.بود

یحیی »سیوطی راویان کتاب مالک را چهارده نفر دانسته است که از نسخه های معروف این کتاب می توان به نسخۀ 

 کرد.اشاره « ابومصعب احمد بن ابی بکر»و نسخۀ « محمد بن حسن شیبانی»، نسخۀ «1بن یحیی لیثی

قهای پس از تالیف کتاب آن را بر هفتاد تن از ف»علت نامگذاری این کتاب به موطأ: سیوطی از قول مولف نوشته است: 

 «مدینه عرضه کردم و چون همۀ آنان در زمینۀ مطالب کتاب با من مواطئه و موافقت داشتند آنرا موطاء نامیدم.

 تعداد و نوع روایات:

روایت آن از سخنان تابعان  285موقوفه و  613حدیث مرسل،  228دیث آن مسند، ح 600حدیث، که  1720مجموعا 

 است.

بنابر ادعای بعضی دانشمندان احادیث مرسل موطّاء نیز ارزشی همانند احادیث مسند دارند، چراکه این احادیث در 

 منابع دیگر به صورت مسند آمده است.

از سوی مؤلف آن در معرض نقد و بررسی واقع شده و این خود بی  البته باید توجه داشت که روایات این کتاب دائما

 اعتمادی این دانشمند را نسبت به روایات موجود در آن روزگار می رساند.

ل اثبات غیر قاب در این کتاب آراء صحابه و تابعان در طول روایات نبوی نقل شده که اعتبار شرعی این مطالب نیز

 ررسی در این کتاب به همان روایات مسند و یا نهایتا مرسل تقلیل پیدا می کند.است، بنابر این روایات قابل ب

                                                           
 . هرگاه بصورت مطلق گفته شود الموطا، منظور همین روایت از کتاب است.1 
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 از جمله شروح نوشته شده بر این کتاب عبارتند از:

ح موطّأ تنویر الحوالک فی شر»نوشتۀ سیوطی که بعد خودش آنرا تلخیص کرده و « کشف المغطأ فی شرح الموطّاء»

 انی دانشمند مصری.و نیز شرح عبد الباقی زرق نامید.« مالک

 مسند نویسی در حدیث اهل سنت:

 این کتب از خصوصیات عمومی زیر برخوردار بوده اند:

ـ روایات هر باب بر حسب نام صحابی روایت کننده طبقه بندی شده بود. )البته گاهی احادیث آن را به شکل دیگری  1

 نسب(. مرتب می کردند، مثال به ترتیب نزدیک بودن به رسول خدا از حیث

 ـ متن روایات از آراء صحابه، تابعین و... تجرید شده بود. 2

 مسند ها معموال به نام مولف آن نامگذاری شده اند.

 در مسند ها روایات با سند کامل درج شده اند.

 برخی از نقایص مسندها:

 با دشواری هایی همراهی و تبویب روایات بر حسب موضوعات، لذا استفاده از این کتب همواره ـ عدم دسته بند 1

 بوده است.

ح و ضعیف و... ـ در مسانید ) گرچه به گفته برخی هنوز تقسیم حدیث به انواع ـ وجود هرگونه حدیث ـ اعم از صحی 2

صحیح و حسن و ضعیف و... معمول نبوده است(، به همین خاطر این کتب از نظر میزان اعتبار در ردیف منابع درجۀ 

 مار رفته است، و استناد به آنها به شکل مطلق جایز نمی باشد.دوم یا درجۀ سوم به ش

مسند نویسی در تاریخ اهل سنت قریب به صد سال به طول انجامیده و بیش از صد از علمای اهل سنت به نگارش مسند 

 هایی دست زده اند.

ذا برخی ، لر دشواری استکا نویس از آنجا که بسیاری از مسند نویسان هم عصر بوده اند، مشخص کردن اولین مسند

معتقد اند در هر منطقه ای شخصی به عنوان نخستین  مسند نویس شهرت یافته است. به هر حال افراد زید نامزد نخستین 

 مسند نویس هستند:
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( 228ـ مسدّد بن مسرهد )م 4ـ یحیی حمدانی در کوفه،  3،(213ـ عبید اهلل بن موسی )م 2(،204ـ ابو داوود طیالسی )م 1

 ـ نعیم بن حماد. 6ـ اسد بن موسی در مصر،  5در بصره، 

 و از جمله مشهور ترین مسند نویسان در قرن سوم می توان به این افراد اشاره کرد:

ـ عثمان بن ابی شیبه  4(، 237ـ اسحاق بن راهویه )م 3(، 219ـ حمیدی )م 2(، 204ـ سلیمان بن جارود طیالسی )م 1

ـ محمد بن مهدی  8(، 262یعقوب بن شیبه )مـ  7(، 249ـ عبد بن حمید )م 6(، 241ـ احمد بن حنبل )م 5(، 262)م

( که در مسند خود ابتدا روایات را بر حسب نام صحابه طبقه بندی کرده و 276ـ بقی بن مخلد قرطبی )م 9(، 272)م

 سپس  احادیث هر یک را بر حسب ابواب فقهی مرتب ساخته است.

 احمد بن حنبل:

 هجری در بغداد به دنیا آمد. 164خراسان می رسد اما خودش در سال « مرو»نسب وی به 

 برای کسب علم از علمای بالد بغداد، حجاز، بصره، یمن، کوفه و... استفاده کرده است.

ده و شناخته ش او از جملۀ ارکان حدیث اهل سنت به شمار رفته و به عنوان پیشوای مذهب حنبلی در فقه اهل سنت

 «بخاری، مسلم، ابو داوود سجستانی و یحیی بن معین»شاگردان زیادی تربیت نموده است که از آن جمله می توان به 

 اشاره کرد.

به نظر عده ای از علمای اهل سنت او در درجۀ نخست یک محدث بوده است تا فقیه، لکن این قضاوت به این جهت 

ل سنت به شمار می رفته و از جهت در مقابل معتزله و نیز اهل رأی و قیاس قرار است که او از اخباریون متعصب اه

 داشته است.

 او به خاطر عقایدش در دوران مامون و معتصم مورد بی مهری شدید قرار گرفت.

 مسند احمد بن حنبل:

ا در خود جای هزار حدیث ر 30این کتاب بزرگترین کتاب حدیثی اهل سنت در دوران متقدمین است که در حدود 

 داده است.

این کتاب در زمان حیات مولف آن به پایان نرسید فلذا فرزندان او ـ علی الخصوص عبداهلل ـ نقش مهمی در تدوین و 

 ارائۀ آن ایفا کرده اند.
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هزار حدیث بوده که با حذف  40در مورد تعداد روایات آن اختالف است. بسیاری بر این باورند که این کتاب شامل 

 روایت می دانند. 26200هزار و برخی محققین معاصر نیز عدد آنرا  50برخی عدد آن را  هزار می رسد. 30رات به مکر

 حدود یک چهارم روایات مسند را مولف آن ننوشته است. 

برخی از دانشمندان معتقدند که مشکالت موجود در روایات مسند بیشتر از همین ناحیه سرچشمه گرفته اما به اعتقاد 

 دۀ دیگری از محققان مشکالت روایات مسند احمد بیش از آن است که تنها به قسمت های الحاقی آن محدود شود.ع

حدیث از احادیث مسند را نقل کرده و به مجعول بودن آن ها حکم  29« الموضوعات»از این رو ابن جوزی در کتاب 

 کرده است.

مد در نقل روایات مربوط به فضائل )اعمال و اشخاص( داشته از جمله اشکاالت وارده نیز مسألۀ تسامحی است که اح

است ،اگرچه ای روش عمومی محدثان شیعه و سنی بوده که در زمینّ روایات غیر فقهی سختی گیری کمتری به خرج 

 دهند.

 هقابل ذکر است که او شخصا نسبت به علی )علیه السالم( عالقه مند بوده ونسبت به فضائل آن حضرت معرفت داشت

 ولذا در مقایسه با بخاری و مسلم روایات بیشتری در فضیلت علی )علیه السالم( و اهل بیت آن حضرت نقل کرده است. 

ن مسند القول المسدد فی الذب ع»ابن حجر عسقالنی در تحکیم موقعیت مسند احمد دست به تالیف کتابی با عنوان 

 پرداخته است.« االمام احمد

حقیق احمد محمد شاکر و کتاب شیخ احمد بن عبد الرحمن بنا ساعاتی از جمله آثار ارزشمند ضمنا طبع مسند احمد با ت

ت که مولف آن اس« الفتح الربانی لترتیب مسند االمام احمد بن حنبل الشیبانی» در این رابطه اند. کتاب دوم با عنوان 

 ح و توضیح داده است.روایات مسند را بر حسب موضوع طبقه بندی کرده و برخی روایات آن را شر

 :کتب شش گانۀ حدیثی اهل سنت 

پس از پیدایش مسند های حدیثی، دانشمندان اهل سنت تصمیم گرفتند تا به پاالیش حدیث پرداخته و روایات را بر 

حسب موضوعات اعتقادی و فقهی مرتب سازند، در این راستا کتب متعددی در قرن سوم به ظهور رسید که از همه 

کتابهای بخاری و مسلم ـ معروف به صحیحین ـ و چهار کتاب ابن ماجه، ابوداود، ترمذی و نسایی ـ معروف معروف تر 

 به سنن اربعه ـ می باشد.
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 «:الجامع الصحیح»بخاری و  .1

 در بخارا به دنیا آمد و برای کسب علم به مناطق خراسان، عراق، حجاز، شام، مصر و... مسافرت نمود.  194در سال 

 احمد بن حنبل، یحیی بن معین، اسحاق بن راهویه.اساتید: 

بخاری حافظه ای بسیار قوی داشت و به خاطر کثرت احادیث منقول از او، از سوی محدثان ملقّب به امیرالمومنین 

 گردید.

وی انگیزۀ خود را از تالیف کتاب، توصیۀ استادش اسحاق بن راهویه عنوان کرده روزی در جمع شاگردانش گفت: 

این »بخاری گوید: «. وآله( جمع آوری کنیدعلیهاهللاش کتاب مختصری از احادیث صحیح رسول خدا)صلیای ک»

هزار حدیث، کتاب صحیح را 600سخن در دل من تاثیر گذاشت لذا به جمع و تنظیم جامع صحیح پرداخته و ای میان

 «.تالیف نمودم

 ۀ نخست آوردن حدیث بصورت مسند و متصل است.احادیث صحیح در درجبه عقیدۀ برخی مراد بخاری از آوردن 

نامگذاری  «الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اهلل و سننه و ایّامه»بخاری پس از تکمیل کتاب خود آنرا به 

 کرد.

لباقی ادر تعداد روایات این کتاب اختالف است اما به گفتۀ برخی از محققان دقیق ترین شمارش از سوی محمد فؤاد 

 حدیث می باشد. 2607حدیث، که با حذف مکررات  7563صورت گرفته که عبارت است از: 

 مسلم و کتاب صحیح: .2

در نیشابور به دنیا آمد و برای کسب علم به مناطق عراق،  204ر سال ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری د

 حجاز، شام، مصر و... سفر کرد.

 احمد بن حنبل و بخاری.اساتید: اسحاق بن راهویه، 

 او به هنگام مسافرت بخاری به نیشابور مالزم وی گردید.

بزرگانی که به اخذ حدیث از مسلم مبادرت ورزیده اند: ابوحاتم رازی، موسی بن هارون، احمد بن سلمه، ابوعیسی 

 ترمذی و...

 حدیث می باشد. 3018تکراری طبق نظر محمد فؤاد الباقی شمار روایات کتاب او بدون در نظر گرفتن احادیث 
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 هدف او از تالیف این کتاب دو چیز بوده است:

 ـ جمع آوری مجموعه ای از احادیث نبوی با سند متصل و صحیح. 1

ـ ارائۀ کتابی که مایۀ آرامش مردم شده و آنها را از مراجعه به کتب و روایات قصاصین، زنادقه و صوفیان جاهل  2

 منصرف سازد.

 «.المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج»ته شده بر این کتاب عبارت است از بهترین شرح نوش

 بررسی مالکهای بخاری و مسلم در صحیحین:

هیچ سخن قاطعی از بخاری و مسلم در تعیین مالک های صحّت حدیث بر جای نمانده است، به همین جهت در 

دارد، لکن بصورت کلی می توان گفت حدیث  اهل سنت اختالف نظر وجودتعریف و نقل این مالک ها بین محققان 

 صحیح در نظر این دو، دارای دو شرط اساسی بوده است:

 ـ حدیث دارای سند متصلی از بخاری و مسلم تا طبقۀ صحابه باشد. 1

 ـ راویان آن در هر طبقه مورد وثوق و اعتماد باشند. 2

 دو نفر با یکدیگر را )یعنی ثبوت شنیدن راوی از بخاری در نقل حدیث همزمانی راوی با شیخ حدیث و نیز لقای این

 مروی( شرط کرده بود. در حالیکه مسلم لقاء را شرط ضروری نمی دانست.

 بین این دو نفر در مورد توثیق راویان نیز اتفاق نظر وجود نداشته است.

نفر از هرگونه نقد و مطلب مهم در نقد عمومی مالک های یاد شده مو ضوع تعدیل طبقۀ صحابه و احتراز این دو 

اعتراض در مورد این طبقه است. در حالیکه توثیق عمومی تمام صحابه مطلبی نیست که از نظر موازین قرآنی و یا 

 قرائن تاریخی بتوان آن را ثابت نمود.

 تامالتی در روایات صحیحین:

 س: آیا بخاری و مسلم توانستند در ضبط همۀ روایات صحیح توفیق حاصل کنند؟

این سوال قطعا منفی است، و نویسندگان صحیحین نیز ادعا نکرده اند که در مقام جمع تمام روایات صحیح بوده  پاسخ

 اند.

 س: آیا روایات جمع آوری شده در صحیحین، همگی از صحت برخوردار اند؟
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رد اعتراض سند موقطعا آن دو در این کار توفیقی حاصل نکرده و کتبشان آکنده از روایاتی است که از نظر متن یا 

 محققان قرار گرفته است. از جملۀ این افراد عبارتند از: بسیاری از

ابوزرعه رازی، فاضل نوری، ابن حجر عسقالنی، ابوبکر باقالنی، شیخ محمد عبده، سید محمد رشید رضا، احمد امین، 

یخ حسین ، ش«عفواً صحیح البخاری»، عبد االمیر الغول در کتاب «أضواء علی السنۀ المحمدیۀ»در کتاب  محمود ابوریه

 «سیری در صحیحین»، محمد صادق نجمی در «االمام البخاری و صحیحه الجامع المختصر»الهرساوی در 

این در حالی است که برخی از علمای اهل سنت در مقابل، در مورد صحت روایات این دو کتاب به مبالغه پرداخته و 

ن کتب پس از آن قلمداد کرده اند. از جملۀ این افراد عبارتند از: محمد بن صحیحین را هم سنگ با قرآن و یا بهتری

 یوسف شافعی، ذهبی، ابوعلی نیشابوری.

به عقیدۀ مولف کتاب سیری در صحیحین، روایات صحیحین به دالیل زیر نمی تواند همگی از صحت و اصالت 

 برخوردار باشد:

 عتماد بلکه از نظر رجالی مردود هستند.ـ عده ای از رجال و اسناد صحیحین غیر قابل ا 1

 ـ مؤلفین این دو کتاب نسبت به عقیدۀ خود تعصب شدیدی اعمال کرده اند. 2

 ـ در میان صدور و نگارش احادیث این دو کتاب با توجه به دواعی جعل فاصلۀ زیادی وجود داشته است. 3

 ت.ـ بخاری طبق سلیقۀ خود پاره ای از احادیث را تقطیع کرده اس 4

 ـ بخاری در موارد متعددی احادیث را نقل به معنا کرده است. 5

 ـ تکمیل صحیح بخاری توسط دیگران بوده است. 6

 ـ احادیث مخالف با دالیل مسلم عقلی و دینی در صحیحین فراوان دیده می شود. 7

 ابن ماجۀ قزوینی و سنن: .3

هجری متولد شده  209یا  207سنت است که به سال  ابوعبداهلل محمدبن یزید بن ماجۀ قزوینی از محدثان بزرگ اهل

 در گذشت. علمای اهل سنت غالبا ابن ماجه را به عنوان محدثی بزرگ ستوده اند. 273و در سال 

کتاب ابن ماجه از نظر محدثان به حسن ترتیب شهره است اما از همان ابتدا در مورد اعتبار روایات آن اختالف نظر به 

 وجود آمد.
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 به ارجحیت سنن دارمی بر سنن ابن ماجه بوده اند. برخی قائل

 کتاب ابن ماجه در بین کتب ششگانۀ حدیثی پایین ترین میزان اعتبار را دارد.

حدیث آن در پنج کتاب دیگر وارد شده و از مابقی روایات  3000حدیث بوده که در حدود  4341این کتاب شامل 

حدیث آن از روایات واهی، منکر یا  99یث آن ضعیف و حد 613حدیث آن حسن،  199حدیث آن صحیح،  428

 مجعول است.

 ابوداود سجستانی و سنن: .4

به دنیا آمد و برای  202سلیمان بن اشعث معروف به داود سجستانی از محدثان قرن سوم اهل سنت است که در سال 

 کرد. کسب علم به نقاط مختلفی همچون حجاز، شام، عراق، مصر، جزیره، ثغر و خراسان سفر

تعداد زیادی از محدثان از او به نقل حدیث پرداخته اند همچون تزمذی، نسایی و گسرش ابوبکر بن ابی داود )صاحب 

 المصاحف(.

حدیث است که به گفتۀ مولف با دقت ویژه ای تنظیم شده و همگی صحیح یا نزدیک به صحیح  5274کتاب او شامل 

 است.

بوده که از افرادی که به اتفاق علمای رجال تضعیف شده اند حدیثی نقل نکند و شرط ابوداود در انتخاب روایات آن 

 اگر حدیثی از نظر او دارای مشکل بوده به شرح و توضیح آن مبادرت کرده است.

 کتاب او پس از صحیحین معتبر ترین کتاب به شمار می رود.

وین السنن و نیز مالک های خود در انتخاب ابوداود در رساله ای که برای اهالی مکه نوشت، روش خود را در تد

 روایات را به طور واضح روشن ساخت.

می « معالم السنن»( معروف به 338قدیمی ترین شرحی که بر این کتاب نگاشته شده شرح ابوسلیمان خطابی )متوفی

 باشد.

 در بصره دار فانی را وداع گفت. 275ابو داود در سال 

 ترمذی و السنن الجامع: .5

 در ترمذ به دنیا آمد. 209عیسی ترمذی مکنی به ابو عیسی در سال  محمد بن
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مشایخ متعددی از جمله بخاری ابوداود سجستانی و احمد بن حنبل را مالقات کرده و تاثیرگذارترین استاد بر ترمذی 

 همان بخاری است.

معروف است که جامعی از احادیث  «الجامع الصحیح»باقی مانده است. سنن او به « الشمائل»و « السنن»از او دو کتاب 

 فقهی، اعتقادی، تاریخی و... است و از این جهت کتابش به صحیحین شبیه تر است تا به کتابهای سنن.

 مولف پس از ذکر هر حدیث به بیان نوع آن پرداخته و صحت یا ضعف آن را روشن کرده است.

 از حدیث ابداع نمود. را به عنوان نوع جدیدی« حسن»وی نخستین کسی است که اصطالح 

 5000کتاب در خود جای داده است، که این رقم با توجه به مکررات به  50حدیث را در قالب  3956سنن ترمذی 

ات جلب نظر می کند که به معرفی طرق اسناد روای« کتاب العلل»حدیث می رسد و در انتهای آن کتاب کوچکی به نام 

 قد حدیث و جرح و تعدیل راویان اختصاص دارد.و بیان دیدگاه های او در خصوص مباحث ن

 از دیگر مزایای جامع ترمذی قلت تکرار در احادیث آن است.

 نسایی و سنن: .6

 است. 303و متوفی به سال  215ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب نسایی متولد 

 ی شده است.مورد آنها شناسای 11مشایخ متعددی را مالقات کرده و دارای تالیفات عدیده ای بوده که 

ید که شامل هر نام« السنن الکبری»وآله( اختصاص داده و علیهاهللاو در ابتدا کتاب مفصلی را به احادیث پیامبر)صلی

حیح و حسن و ضعیف بود ـ که پس از مالقات با امیر رمله و دستور او به استخراج احادیث صحیح حدیثی ـ اعم از ص

نامید و این کتاب همان سنن موجود می باشد که « المجتبی من السنن»را پرداخته و پس از تلخیص سنن کبری آن 

 حدیث است. 5761دارای 

 وی در انتخاب حدیث صحیح شرایط سخت تری را نسبت به بخاری و مسلم اعمال کرده است.

 سنن نسایی در بین صحاح سته به کثرت تکرار احادیث معروف است.

 ت کتابی است که او در فضائل علی بن ابیطالب )علیه السالم( نوشته است.نسایی به تشیع منسوب است و این به جه

پس از تالیف این کتاب اهالی شام از او خواستند که کتابی در فضائل معاویه تالیف کند اما او گفت: چه بنویسم دربارۀ 
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ت و جوم افراد متعصب قرار گرفدر اینجا بود که وی مورد ه«. ال أشبع اهلل بطنَه»کسی که رسول خدا دربارۀ او فرمود: 

 بعد از ضرب و شتم از شام اخراج شد، به طوری که در رملۀ فلسطین بیمار شد و از دنیا رفت.

 :نتایج تأخیر در تدوین حدیث 

قرن سوم هجری قرن طالیی در تدوین حدیث اهل سنت است چراکه مهمترین منابع حدیثی اهل سنت ـ یعنی صحاح 

 مهم ـ در این قرن به رشتۀ تحریر در آمده است.سته و برخی از مسانید 

تاخیر در حرکت تدوین حدیث ضررهای جبران ناپذیری به روایات نبوی وارد ساخت که به آنها اشاره می  لکن این

 کنیم:

 ـ فقدان برخی روایات نبوی: 1

ار به مهمی از این آثممنوعیت رسمی نقل و نگارش حدیث منجر به از بین رفتن آثار نبوی شد. ضمن اینکه بخش 

 دستور خود خلفای سه گانه و یا خلفای بنی امیه نابود شده است.

جای شگفتی است که برخی از نویسندگان اهل سنت تالش کرده اند که نشان دهند آنچه از بین رفته مطالب مهم و 

ل سیاری از معارف رسواساسی نبوده است. لکن این اعتراف خود نشان دهندۀ این است که برخی از فرق اسالمی ب

 وآله( را ندارند، اگرچه شیعه آنها را از طریق اهل بیت )علیهم السالم( حفظ کرده است.علیهاهللخدا)صلی

 ـ نقل به معنا در روایات نبوی: 2

 نقل به معنا در حدیث از جهات مختلفی اصالت روایات نبوی را خدشه دار ساخته است که دو مورد آن عبارت اند از:

 ـ از جهت معنا و مفاهیم راوایت: 1

این پدیده منجر به زیاده و نقصان در بسیاری از روایات نبوی شده و در شرایطی منجر به وقوع تحریف در مقاصد آن 

 حضرت نیز شده است.

 ـ از جهت عبارات و الفاظ روایات: 2

ه و پاره ای ین رفته و به همین خاطر سیبویبا توجه به نقل به معنای حدیث، به تدریج اصالت الفاظ و عبارات نبوی از ب

از نحویون کوفه و بصره در بحث های خود، به روایات نبوی استشهاد نکرده و تنها به قرآن و نقل های صحیح عرب 

 استشهاد می کردند.
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ورت در صبرخی از بزرگان اهل سنت ـ همچون اوزاعی، یحیی بن معین، نضر بن شمیل و... ـ به راویان اجازه دادند تا 

-هللامشاهدۀ لحن و خطا در روایات نبوی به اصالح عبارت آن اقدام کنند و یا به تشخیص خود روایات پیامبر)صلی

 وآله( را مختصر کرده و یا اجزای آن را در مقام نقل پس و پیش سازند و از این قبیل کارها...علیه

ضوابطی برای شاگردان خود تعیین نمودند که با رعایت آن در مقابل امامان شیعه به ویژه صادقین )علیهما السالم( 

 موجودیت حدیث از تحریف معنوی و یا رکاکت لفظی در امان بماند.

 ـ جعل و تحریف در روایات نبوی: 3

بزرگترین آفت تاخیر در تدوین حدیث وقوع جعل و تحریف در روایات آن حضرت است، که یکی از علل آن 

 یث در قرن دوم است.آزادی بی رویه در نقل حد

 :حدیث اهل سنت پس از قرن سوم 

 محور فعالیت های حدیثی در این دوره:

 ـ پیدایش تألیفات جدید حدیثی. 1

 شرح نویسی بر جوامع اولیه.ـ  2

 ـ تدوین جوامع فراگیر حدیثی به اشکال مختلف. 3

 ـ تالیف کتابهای خاص مانند اطراف، مستخرجات، اجزاء حدیثی و... 4

 زوائد نویسی نسبت به کتب اصلی.ـ  5

 ـ بازشناسی احادیث جعلی و تألیف کتب موضوعات. 6

 ـ توسعه و تکامل دانش های تخصصی حدیث. 7

 

 پیدایش تألیفات جدید حدیثی:

 مهمترین این آثار عبارتند از:

 بوده است.( صاحب مسند که به صحیح نیز مشهور 316ـ یعقوب بن اسحاق معروف به ابوعوانه اسفراینی )م 1
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است. « المسند الصحیح»(. از جمله آثار وی 354ـ محمد بن حبان بن احمد...ابوحاتم بستی معروف به ابن حبان )م 2

وآله( علیهاهللوی در این کتاب روایات را در پنج موضوع کلی یعنی: اوامر، نواهی، اخبار، اباحات و افعال پیامبر)صلی

 طبقه بندی کرده بود.

لدین علی عالء ا»ران روایات کتاب او را بر مبنای ابواب فقهی مرتب ساختند که از آن جمله می توان به برخی از متاخ

 اشاره کرد.« االحسان فی تقریب صحیح ابن حبان»( که آنرا 739)م« بن بلبان الفارسی

حدیث  25000ـ دارای  «معجم کبیر»(، وی دارای سه معجم حدیثی است: 360ـ ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی )م 3

محدثان به کتابی  . )معجم در اصطالححدیث ـ 1500ـ  «معجم صغیر»، حدیث ـ  12000ـ دارای  «معجم متوسط»، ـ 

گویند که در آن روایات به ترتیب اسامی صحابه و یا مشایخ حدیثی و یا شهر و دیار محدثان طبقه بندی شده و مبنای 

 .این طبقه بندی ترتیب الفبایی باشد(

، «االفراد»، «العلل»، «السنن»(. از جمله آثار او عبارتند از: 385ـ ابوالحسن علی بن عمر بن احمد معروف به دار قطنی )م 4

 «.التتبع»، «االلزامات»

 دو کتاب االلزامات و التتبع حکم مستدرک یا نقد نسبت به کتاب های بخاری و مسلم دارند.

، «العلل»( معروف به ابن البیع. از جمله آثار او عبارتند از: 405حاکم نیشابوری)مـ ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل...  5

ورترین ، که مشه«المستدرک علی الصحیحین»و « معرفۀ علوم الحدیث»، «امالی العشیات»، «فوائد الشیوخ»، «االمالی»

 آنها همین کتاب آخر است.

 وری سه دسته از احادیث پرداخته است:روایت است ـ به جمع آ 8983او در این کتاب ـ که دارای 

 الف( روایاتی که مطابق با همان شرایط بخاری و مسلم صحیح بوده و در کتاب های این دو نفر موجود نیست.

 ب( روایاتی که بر طبق شرایط یکی از این دو محدث ـ مسلم و بخاری ـ صحیح بوده و در صحیحین نیست.

 وده گرچه بر طبق شرایط هیچیک از بخاری و مسلم، صحیح نباشد.روایاتی که به تشخیص حاکم صحیح بج( 

حاکم نیشابوری بسیاری از روایاتی را که در فضیلت علی )علیه السالم( و اهل بیت او وارد شده را در کتاب خود 

آورده و بر آن ها صحه گذاشته است و همین موجب شده او را در تشخیص حدیث صحیح شخصی متساهل دانسته و 

 وب به تشیع سازند.منس
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سنن ال»، «معرفۀ السنن و اآلثار»، «السنن الکبری»(. از جمله آثار او عبارتند از: 458بیهقی )مـ ابوبکر احمد بن حسین... 6

 روایت است. 11269ـ که جامعی از روایات اعتقادی و اخالقی است و شامل « شعب االیمان»، «الصغری

 حدیث دارد.22000حادیث فقهی است که حدود کتاب السنن الکبری جامع ترین کتاب ا

 قرن پنجم انتهای مرحلۀ طالیی در تدوین حدیث اهل سنت است.

 شرح نویسی بر جوامع اولیه:

 رسد.و پس از آن نوبت به صحیح مسلم میکتاب موطّأ و صحیح بخاری بیشترین شروح را به خود اختصاص داده است 

 تدوین جوامع فراگیر حدیثی:

 شود: چند قسم تقسیم می این کتب بر

 کتابهایی که به جمع روایات صحیحین پرداخته است. .1

 کتابهایی که مؤلف آن به جمع روایات صحاح سته مبادرت کرده است. .2

کتابهایی که جامع روایات صحاح سته، مسانید حدیثی یا منتخبی از کتب بوده و بعضا با انگیزۀ جمع مطلق  .3

 روایات نبوی تألیف شده است.

 جوامعی که صرفا به گرد آوری احادیث فقهی اختصاص پیدا کرده است. .4

 شود.هایی از هر یک اقدام میذیال به معرفی نمونه

 جمع بین روایات صحیحین: (1

مانند ابراهیم بن عبید و حمیدی کتابهای خود را به ترتیب مسند مرتب ساخته و برخی مانند نویسندگان  برخی از

 اند.کتاب را به ترتیب ابواب فقهی مدوّن کردهاشبیلی و صاغانی روایات 

 اند.ب پرداختهای به استخراج مشترکات این کتبرخی تنها به توضیح تعابیر مشکل روایات این کتب پرداخته و عده

 جوامع صحاح سته و جوامع فراگیر حدیثی: (2

 برخی از این کتابها عبارتند از:

 (.535ین بن معاویه عبدری سرقسطی )رز ، اثر احمدبن«التجرید الصحیح للصحاح السته»

 (.730، اثر خطیب تبریزی )«مصابیح السنۀ»
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 (.744ابن کثیر دمشقی )« جامع المسانید»

 رود.اثر سیوطی که بزرگترین کتاب حدیثی اهل سنت در دورۀ متأخرین به شمار می« جامع کبیر»

 اثر سیوطی در زمینۀ روایات تفسیری.« الدرّ المنثور»

 اثر متقی هندی که در شمار متداول ترین کتب حدیثی قرار گرفته است.« مّالکنز الع»

 جوامع و کتب مهم احادیث فقهی:

 برخی از این کتابها عبارتند از:

 اثر بیهقی.« السنن الکبری»

 ثر ابن خراط.ا« االحکام الصغری»

 (.600از عبد الواحد مقدسی )« حکامعمدۀ اال»

 از ابن تیمیه.« الخبار فی االحکاممنتقی ا»

 از منذری.« الترغیب و الترهیب»

 زوائد نویسی نسبت به کتب اصلی:

 منظور کتابهایی هستند که در بردارندۀ یک یا چند رشتۀ حدیثی از احادیث زیر است:

احادیثی که به لفظ یا به معنا در کتب ششگانه یا در دیگر کتب مهم حدیثی نه از سوی صحابی روایت کننده  .1

 ی صحابی دیگر وارد نشده است.و نه از سو

احادیثی که با همان لفظ و معنا در کتب اصلی حدیثی وارد شده اما نه از سوی صحابی روایت کننده در کتب  .2

 زوائد، بلکه از سوی صحابیان دیگر.

احادیثی که گرچه با همان لفظ و یا معنا در کتب اصلی وارد شده، لکن متن حدیث در کتب زوائد از نکات  .3

و جدیدی برخوردار است به طوری این نکات دربردارندۀ حکم جدیدی بوده و یا مطلقی را قید زده یا  زیاده

 عامی را تخصیص زند و یا مشتمل بر بیان و تفصیل حدیث مجملی باشد

 رود.این کتب از نظر کیفیت اعتبار در شمار منابع درجۀ دوم به شمار می
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 رقم این کتابها افزون بر بیست کتاب است.

(، حافظ بن حجر 807(، ابو الحسن علی بن ابی بکر مشهور به نور الدین هیثمی )840ابو العباس شهاب الدین بوصیری )

 ( از زوائد نویسان مهم اهل سنت هستند.852عسقالنی )

 هیثمی جامع ترین کتاب در رشتۀ زوائد است که جامع همۀ ابواب و موضوعات است.« مجمع الزواید ومنبع الفوائد»

 تألیف کتابهای خاص:

 مستخرجات: (1

کتابهایی است که در آن نویسنده روایات یکی از کتابهای حدیثی را به غیر از اسناد صاحب کتاب، بلکه با سندی که 

 خود از شیوخ و اساتید خود در دست دارد نقل کند.

 برخی فوائد اینگونه کتابها:

 تقویت سند روایات. .1

 های روایت.کم شدن واسطه .2

 سندهای مقطوع، معلق و مرسل به سندهای متصل.ترمیم  .3

 اشتمال روایات کتابهای مستخرج بر نکات اضافه و جدید. .4

 :اجزاء (2

 باشد:مراد از جزء کتب مختلفی می

ای از احادیث است که تنها از یک تن نقل شده باشد چه آن کس از طبقۀ صحابه باشد یا از مجموعهمراد  .1

بکر و جزء حدیث مالک. به این ترتیب هر یک از مسندهای صحابه یک  جزء حدیث ابیهای بعد مانند طبقه

 رود. جزء به شمار می

گاهی مراد از جزء کتابی است که در آن احادیث متعلق به موضوع واحدی جمع آوری شده باشد، مانند جزء  .2

 سیوطی در صالۀ ضحی.

 دازد گویند.ای است که به بررسی إسنادهای یک حدیث واحد بپرو گاهی مراد نوشته .3

 اربعین نویسی هم خود نوعی جزء نویسی است. .4
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 اطراف: (3

جمع طَرف به معنای نوک و لبۀ هر چیز است. و طرفِ حدیث جان کالم و برجسته ترین بخش از متن حدیث است، 

زوجل  عانما االعمال بالنیات و لکل امر ما نوی، فمن کانت هجرته الی اهلل »نسبت به حدیث « االعمال بالنیات»مانند 

 «فهجرته الی ما هاجر الیه...

اطراف کتابهایی است که در آن مؤلف به ذکر قسمتی از حدیث بسنده کرده و سپس اسانید آن حدیث را به نقل از 

 آورد. مأخذی که حدیث در آن وجود دارد، می

 اطراف در واقع حکم فهرست راهنما یا فرهنگ حدیث یاب را دارد که از دو جهت سودمندند:

 کند.ها را آسان میگاهی بر اسانید حدیثآ .1

های حدیثی چه کسانی آن حدیث را نقل کرده و در چه بابی از دهد از صاحبان منابع و مجموعهنشان می .2

 اند.کتاب خود آورده

 معاجم: (4

ها یز معجمنکتابهایی هستند که در آنها احادیث به ترتیب صحابه یا اساتید و یا راویان شهرها آورده شده است. گاهی 

 بر اساس تاریخ وفات استادان و یا بر مبنای فضیلت و تقدم و تأخر آنان نسبت به یکدیگر در دانش و پرهیزکاری است.

 معجم ها غالبا بر اساس حروف الفبا هستند.

 ( دارای سه معجم حدیثی است که معجم های صغیر، متوسط و کبیر نام دارد.360احمد طبرانی )

 تخریج: (5

به ذکر مرجع  اند، بدون آنکه عنایتیز مؤلفان در تألیفات خود احادیثی از باب استشهاد و یا استدالل نقل کردهبسیاری ا

ای از محدثان اهل سنت به منبع شناسی اینگونه روایات پرداخته و کتبی تألیف کردند که نام عمومی حدیث نمایند. عده

 آنها تخریج است.

 توان به جمال الدین ابومحمد سبکی و زین الدین عراقی اشاره کرد.این زمینه می از پرکارترین محدثان اهل سنت در

 ضمنا تخریج نویسی شامل احادیثی که بر سبیل پند و مثل در بین مردم رواج داشته و شهرت یافته است نیز میشود.
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 بازشناسی احادیث جعلی و تألیف کتب موضوعات: (6

 توان در دو محور زیر خالصه کرد:اقدامات متأخران در این زمینه را می

، شناسایی راویان کذاب و تعیین اصول و معیارهایی در تشخیص احادیث ها و علل جعل حدیثبررسی انگیزه .1

 موضوعه.

 شناسایی و استخراج احادیث جعلی و طبقه بندی و تدوین آنها در کتابهای مستقل. .2

تألیف ابوالفرج بن جوزی « الموضوعات الکبر»مشهورترین اثر،  ( و414نخستین اثر در این زمینه تألیف ابوسعید حنبلی )

( است. اما از آنجا که این دانشمند تعدادی از روایات صحاح سته و مسند احمد بن حنبل را نیز به عنوان احادیث 597)

 برانگیخت. خود جعلی شناسایی کرده و در کتاب خود آورده، مورد انتقاد برخی از محدثان قرار گرفته و اظهاراتی علیه

( 936انی )تألیف ابوالحسن کن« تنزیه الشریعه المرفوعه عن األخبار الشنیعۀ الموضوعۀ»و جامع ترین اثر در این زمینه، 

 است.

 توسعه و تکامل دانشهای حدیثی:

ختصار ا توسعه و تکامل این دانشها در دورۀ متأخران به وقوع پیوسته است که به طور خالصه گزارشی از این علوم به

 کنیم.ذکر می

 مصطلح الحدیث یا اصول الحدیث: (1

 کند.علمی است که از سند و متن حدیث و کیفیت فراگرفتن آن و نیز نقل حدیث بحث می

الفاصل  المحدث»( نخستین کسی است که در آثار خود از برخی قواعد این علم بحث کرده است و کتاب 204شافعی )

 ( نخستین تصنیف در این زمینه است.360مزی )نوشتۀ مهر« بین الراوی و الواعی

 اما این خطیب بغدادی بود که مباحث مربوط به مصطلح الحدیث را از دامنه و عمق ویژه ای برخوردار ساخت.

ر فی مصطلح نخبۀ الفک»از جمله کتابهایی که در این فن از مقبولیت زیادی بین دانشمندان برخوردار گردید، کتاب 

 ( است.852ابن حجر ) تألیف« اهل االثر

 غریب الحدیث: (2

ی از اپس از آنکه قوم عرب با غیرعرب در آمیخت، به تدریج خلوص و پاکی زبان عرب از بین رفت و درک پاره

هایی همراه شد، چه رسد به اقوام غیرعرب که طبعا جهت فهم آن تعابیر متحمل لغات و تعابیر برای عربها نیز با دشواری
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هلل اشدند. اینجا بود که برخی از محدثان به ویژه علمای ادب به شرح آن قسم از احادیث پیامبر )صلیهای بیشتر سختی

 گذاری کردند.علیه وآله( که شناختش بر مردم پوشیده بود پرداخته و علم غریب الحدیث را پایه

النهایۀ فی »جامع ترین اثر نیز  ( بود و210که در این زمینه تألیف کرد، ابو عبیده معمربن مثنی بصری )نخستین کسی

 (.604ابن اثیر )« غریب الحدیث و االثر

 علل الحدیث: (3

 علت یعنی عیب و علل الحدیث از عیوب پنهان و پوشیدۀ حدیث ـ در ناحیه سند یا متن ـ بحث میکند.

 رسد.می 2های علم الحدیث است که سابقۀ آن به قرن این علم از قدیمی ترین شعبه

 رود.کتاب به شمار میجامع ترین « العلل الوارده فی االحادیث النبویه»موسوم به  کتاب دارقطنی

 مختلف الحدیث: (4

ین آن ای که بکند، به گونهعلمی است که پیرامون احادیثی که به ظاهر دارای تناقض و تعارض هستند بحث می

تعدد حادثه و... ـ جمع کند، لذا به این علم، احادیث را ـ از راه تقیید مطلق و یا تخصیص عام یا حمل آن دو حدیث بر 

 شود.علم تأویل مختلف الحدیث یا تلفیق الحدیث نیز گفته می

مختلف الحدیث، دانش مهمی است که هر عالمی و بلکه هر مسلمانی نیازمند دانستن آن است، زیرا در پرتو شناخت 

ت وآله( دفع کرده و مکلف را به حقیقت احکام شریععلیهاهللتواند تناقض را از چهرۀ کالم پیامبر )صلیاین دانش می

 مطمئن سازد.

 ناسخ و منسوخ: (5

 علمی است که دربارۀ احادیث که با هم مخالفند و این مخالفت هم قابل جمع نیست بحث میکند.

 شود.حدیثی که تقدم آن ثابت شود منسوخ و حدیث متأخر از آن است ناسخ شمرده می

ریخ شود و گاه نیز وسیه شناخت ناسخ از منسوخ، تاوآله( شناخته میعلیهاهللن رسول خدا )صلیناسخ گاهی از طریق بیا

 و علم سیره است.

 این علم نیز از قدیمی ترین شعب علم الحدیث است.
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موسی  ابوبکر محمد بن« االعتبار فی الناسخ و المنسوخ من اآلثار»از جمله آثار جامعی که در این زمینه تألیف شده 

 ( است.584حازمی )

 علم رجال و بررسی جرح و تعدیل راویان: (6

ند ـ کعلمی است که دربارۀ حاالت و اوصاف راویان ـ از آن جهت که به قبول یا عدم پذیرش قولشان ارتباط پیدا می

  نماید.بحث می

 یکی از ثمرات علم رجال تمایز راویان ضعیف و غیر موثق از رجال عادل و مورد وثوق است.

در مورد تحقیق نسبت به خبر فاسق، و هشدار پیامبر نسبت به جعل  6توجه به دستور خداوند در سورۀ حجرات آیۀ  با

 و دروغ بستن به آن حضرت، عدالت راوی به عنوان یکی از اوصاف اصلی راویان مطرح گردید.

 ت.از جمله کتابهای جامع در طبقات راویان اس« طبقات ابن سعد»در این زمینه، کتاب 

 توان به شکل زیر دسته بندی نمودی:اند را میآثاری که در این زمینه تألیف شده

 ای با عنوان جرح و تعدیل به نگارش کتب دست زدند.عده .1

 تألیف کردند.« الضعفاء»ای صرفا به شناسایی راویان بدنام پرداخته و کتبی با عنوان عده .2

 ند.تألیف کرد« الثقات»داخته و کتابهایی با عنوان ای طبق معیارهای خود به شناسایی موثقان پرعده .3

ای به بررسی رجال برخی از کتب حدیثی پرداخته و کتب محدودی در شناسایی راویان آن کتب تألیف عده .4

 نمودند.

ای به تألیف جوامع بزرگی از شرح حال محدثان و راویان دست زده و کتابهایی تألیف کردند که از عده .5

 روند.میکتب مرجع به شمار 

 ای از علمای اهل سنت به تألیف کتبی در خصوص صحابه دست زدند.عده .6

 

 توان به این موارد نیز اشاره کرد:های دیگر علم رجال میاز دیگر شاخه

 ها و القاب، شناخت موالید و وفیات، شناخت طبقات راویان، شناخت موارد متفق و مختلف و...شناخت اسماء و کنیه
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 بخش دوم:  

 تاریخ حدیث شیعه
 :مقدمه 

السالم( بوده و با اسناد و معصوم )علیهم 14مراد از حدیث شیعه، سخنی است که حاکی فرمایشات، و فعل و تقریر 

 طرق قابل اعتماد نقل شده است.

را مورد لسالم( ا، حجیّت سیرۀ اهل بیت )علیهم«ثقلین»وآله( با صدور حدیث علیهاهللبه عقیدۀ شیعیان رسول خدا )صلی

امضا قرار داده است. ضمن آنکه عصمت و صالحیت آن بزرگواران در آیاتی از قرآن نیز مورد تأکید قرار گرفته 

 است.

 :ادوار حدیث شیعه 

سیلۀ و پنج قرن نخست هجری، که در این دوره حدیث شیعه توسط امامان صادر گشت و به دورۀ متقدمان: (1

پسینیان دسته بندی و تدوین گشته و در نهایت در کتب اربعه جای اصحاب به رشتۀ تحریر در آمد، و توسط 

 گرفت.

دورۀ پیدایش جوامع تکمیلی، که از ابتدای قرن ششم شروع شده و تا طبقۀ معاصران ادامه   دورۀ متأخران: (2

بحار »فیض کاشانی و « الوافی»شیخ حرّ عاملی، « وسائل الشیعه»یابد. از جمله آثار این دوره عبارتند از: می

 عالمه مجلسی.« االنوار

از آنجا که آثار این دوره در واقع تکمیل، تحلیل و طبقه بندی آثار متقدمان است، بررسی دورۀ متقدمان از 

 اهمیّت بیشتری برخوردار خواهد بود.

 

 تقسیم دورۀ متقدمان:

 از آن باقی نمانده است.السالم(، که آثار چندانی السالم( تا امام سجاد )علیهفصل اول: دوران علی )علیه

 صادق )علیهما السالم(، که مهمترین عصر در این دوره هاست.فصل دوم و سوم: عصر امام باقر و امام 

 صر امام هفتم تا اواخر غیبت صغری، که دورۀ تکمیل دامنۀ حدیث است.فصل چهارم: ع

 فصل پنجم: عصر پیدایش جوامع حدیثی در شیعه.
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 السالم(:السالم( تا امام سجاد )علیهفصل اول: دوران علی )علیه 

 قرن نخست هجری از دو مقطع کامال متفاوت تشکیل شده است:

السالم(، و بعد از خالف ایشان. در دورۀ نخست به علت در انزوا نگهداشتن اهل بیت توسط قبل از خالفت علی )علیه

اهل بیت )علیهم السالم( بیشتر در مضیقه قرار  حکومتها، واقعیّتی به نام حدیث شیعه وجود ندارد. در دورۀ دوم نیز

اسی از شیعه به ظهور ای حمافتاد، بیشتر چهرهگرفته و بخاطر واقعۀ کربال و قیامهای دیگری که توسط شیعیان اتفاق می

 شود.گر میرسد و کمتر شخصیت فقهی و فرهنگی این مکتب جلوهمی

با ممنوعیت نقل حدیث در میان اهل سنت، که ایشان نیز دچار  از سوی دیگر در این دوره )قرن اول(، مصادف است

 انحطاط و رکود علمی هستند.

 السالم( و خاندان وی به عنوان یکمسئلۀ جعل حدیث بر ضد علی )علیه علیه(اهللبا به خالفت رسیدن معاویه )لعنۀ

پیروی  در منع نقل و نگارش حدیثسیاست خصمانه پی ریزی شد، لکن به گواهی تاریخ، شیعیان نه از سیاست خلفا 

ز جمله پیشتازان این ا السالم( تقیه و یا مصلحت اندیشی پیشه ساختند.کردند و نه نسبت به ذکر مناقب اهل بیت )علیهم

 ید هجری، میثم تمّار.عرصه عبارتند از: ابوذر غفاری، رش

ه و از بیان مجبور شدند که سیاست تقیه را در پیش گرفتالسالم( اما پس از فاجعۀ کربال، شیعیان به توصیۀ امامان )علیهم

 علنی عقاید خود پرهیز کنند.

السالم( باقی ماندند که عبارتند از: ابوخالد کابلی، یحیی بن ام الطویل در این ایام تنها سه نفر پیرامون امام چهارم )علیه

 .1و جبیر بن مطعم و سپس عدۀ دیگری به ایشان ملحق شدند

ه در این دوره هنوز نگارش حدیث مرسوم نیود، روایات چندی از ایشان باقی نمانده و معروف ترین اثر از آنجا ک

 است.« صحیفۀ سجادیه»منسوب به آن حضرت همان 

 آثار شیعه در قرن اوّل:

 توان به دو دسته تقسیم کرد:این آثار را می

                                                           
جمله: ابان بن تغلب، ابوحمزۀ ثمالی، رشید هجری، زید بن علی، سدیر بن نفر را در زمرۀ اصحاب و راویان آن بزرگوار ذکر کرده است، از  173. شیخ طوسی 1 

 حکم، سعید بن جبیر، سعید بن مسیّب، معروف بن خرّبوذ، جابر بن عبد اهلل انصاری و قاسم بن محمد بن ابوبکر.
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م رسول که منعکس کنندۀ علـ وآله( و نیز کتاب جامعه علیهاهللسالح پیامبر )صلی مواریث اختصاصی ائمه: (1

 وآله( می باشد ـ .علیهاهللخدا )صلی

د، شمواریث عمومی شیعه: عمدۀ آثار حدیثی که در این قرن بین شیعیان رواج داشت و سینه به سینه نقل می (2

 و...« صحیفۀ سجادیه»و « نهج البالغه»کتاب شریف مانند 

 لسالم( یا جامعه:ابررسی کتاب علی )علیه

وآله( و خط علی علیهاهللبود که به امالی رسول خدا )صلی 1نخستین کتابی که در اسالم تدوین گردید، صحیفۀ جامعه

 السالم( به رشتۀ تحریر در آمد.)علیه

ه ب ، لکن در مواردیو نشر علنی آن از سوی امامان جایز نبود رفتشمار میاین کتاب گرچه جزء ودایع امامت به

ا ررا مشاهده کرده و بخشهایی از آنالسالم(، تعدادی از یاران ایشان و نیز برخی بزرگان عامه آنصالحدید ائمه )علیهم

-هللاالسالم( و امالی رسول خدا )صلیکردند که این خط علی )علیهاند؛ و در این مواقع ائمه تصریح میقرائت کرده

 وآله( است.علیه

 تماال آن بوده است که در تطابق فقه و حدیث شیعه با سنّت نبوی حجّت بر همگان روشن است.هدف از تصریح نیز اح

 محتوای کتاب جامعه:

ای به طول هفتاد زراع است... که در آن حالل و حرام الهی و هرآنچه صحیفه»السالم( روایت شده: از امام صادق )علیه

 «.وجود داردکه مردم بدان نیازمندند، حتی در سطح دیۀ خراش 

 کتاب جامعه در منابع اهل سنت:

 ند.ادر بین محدّثان اهل سنت، بخاری در صحیح و احمد بن حنبل در مسند بیش از دیگران به این موضوع پرداخته

آید که این کتاب از مواریث اختصاصی ائمه بوده ضمن اینکه محتوای آن نیز لکن، از روایات اهل سنت به دست نمی

لسالم( نبوده اشود بر اینکه غیر از این صحیفه چیزی در اختیار علی )علیهبیان شده و تأکید فراوانی میبسیار محدود 

 دهد آنان در صددند تا به نحوی میراث امامت از منابع مکتوب را منکر شوند.که این نشان می

                                                           
 «.تقصحیفۀ الع»، «صحیفۀ الفرائض»، «کتاب علی»، «جَفر جامعه». اسامی دیگر این کتاب عبارتند از: 1 
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 مواریث عمومی شیعه:

 نهج البالغه: (1

السالم( است که در طول زندگانی و به امیرمؤمنان )علیه ها و کلمات قصارها، نامهای از خطبهمجموعه

 های گوناگون صادر شده است. خصوص ایام خالفت آن حضرت در صحنه

ای که شیعیان به آن حضرت داشتند، عنایت اعراب به حفظ کالم بلیغ نیز از جملۀ دالیل اقبال گذشته از عالقه

 عمومی به این کتاب شریف بوده است.

ق( از مصادر معتبر شیعه و سنی، با عنایت به سخنانی که از جهت فصاحت و 406سید رضی ) این کتاب را

 بالغت ممتاز هستند گردآوری نموده است.

 برند.نام می «مستدرکات نهج البالغه»تا کنون کتب متعددی در تکمیل نهج البالغه تألیف شده که از آنها به 

 ج البالغه نگاشته شده است.کتاب( بر نه 150شروح متعددی نیز )در حدود

 إسناد نهج البالغه:

-این کتاب از سند متصل به امام برخوردار نیست، لکن از نظر شیعه در صحت انتساب کلی این کتاب به علی )علیه

 السالم( تردیدی نیست، و قرائن زیر گویای این مطلب است:

 ست.با سند متصل به امام قابل شناسایی ا بسیاری از سخنان ایشان در این کتاب، در منابع قبل از سید رضی .1

 طبق شهادت علمای رجال، نسبت به تقوا و وثاقت شخص سید رضی کمال اطمینان وجود دارد. .2

 تاریخ صحیح و حوادث نیمۀ نخست قرن اول هجری گواه دیگری بر اصالت بسیاری از مطالب آن است. .3

 السالم( است.آن از شخص علی)علیهنظیر آن نیز عامل دیگری در صحت صدور فصاحت و بالغت بی .4

ر آن السالم( را پذیرفته و حتی بدانشمندان اهل سنت نیز کم و بیش اصل صحت انتساب این کتاب به علی )علیه

 «.صبحی صالح»و « شیخ محمد عبده»، « ابن ابی الحدید»شروحی نگاشته اند، همچون 

 السالم( ریشه در دو مطلب دارد:لیهعلت تردید علمای اهل سنت در انتساب این کتاب به علی)ع

 مختصری در این باره صحبت کردیم(. نبود سند متصل )که .1

حکمت( آن، سندی  472حکمت )از  340نامه( و  79نامه )از  62خطبه(، و  239خطبه )از  140تا کنون برای 

 ت.از مصادر شیعه و سنی قبل یا همزمان و یا بعد از تألیف نهج البالغه به دست آمده اس

 السالم( یا شرایط جامعه در عصر وی تناقض دارد.وجود مسائلی که به زعم ایشان با سیرۀ علی)علیه .2
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بر فرض که چنین مسائلی ثابت شود، تنها منجر به زیر سؤال رفتن همین مباحث خواهد بود، نه تمام نهج 

 البالغه.

آن حضرت به عملکرد شیخین است که در « شقشقیه»منتها منظور اشکال کنندگان وجود خطبی همچون 

کند. لکن پر واضح است که عملکرد حضرت با شیخین متفاوت بوده، لذا طبیعی است که پس از انتقاد می

قتل عثمان و رسیدن به منصب خالفت مسلمین به ارزیابی و نقد سیرۀ گذشتگان بپردازد، و این اصال خالف 

 سیرۀ ایشان نبوده است.

لسالم( اتوانند دالیل قاطعی بر عدم انتساب این کتاب به امام )علیهاین اظهارات غیر مستند بوده و نمی خالصه اینکه:

 باشند.

 صحیفۀ سجادیه: (2

 رسد.السالم( است که با سند متصل به امام میدعا از ادعیۀ امام سجاد )علیه 54این کتاب شامل  

دعاست و به صحیفۀ زیدیه مشهور بوده و زیاد مورد توجه  38نسخۀ دیگری نیز از صحیفه موجود است که دارای 

 قرار ندارد.

او نیز از  و« متوکل بن هارون»رسیده که او نیز از پدرش « عمیر بن متوکل»طرق گوناگون صحیفه در نهایت به 

 السالم( روایت کرده است.و امام باقر )علیه« زید بن علی»

وجود ندارد، اما فصاحت و بالغت ادعیۀ صحیفه به همراه گرچه در خصوص برخی از روات صحیفه توثیقی 

مضامین عالی اخالقی، عرفانی و تربیتی آن موجب شده است تا نتیجه بگیرند که صدور این عبارات جز از معصوم 

 متصوّر نیست.

 برخی از معروفترین این کتب عبارتند از:

 کتاب سلمان فارسی )مشتمل بر حدیث جاثلیق رومی(.

 ر )در باب وقایع بعد از شهادت پیامبر(.کتاب ابوذ

 کتاب اصبغ بن نباته )مشتمل بر عهد نامۀ مالک اشتر(.
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 کتاب میثم تمّار.

 کتاب عبید اهلل بن الحر الجعفی )مشتمل بر احادیث امیرمؤمنان(.

 کتاب سلیم بن قیس هاللی )در شرح وقایع صدر اسالم(.

 روایات متفرقه ائمه در قرن اول: (3

های بعد، بخش مهمی از روایات امامانی که در قرن اوّل هجری تالش ائمه و شاگردان آنان در دورهدر سایۀ 

 اند حفظ گردید و به دست طبقات بعد رسید.زندگی کرده

 )فصل دوم: عصر صادقین )علیهما السالم 

یابد. یالسالم( پایان مصادق )علیهالسالم( شروع شده و با شهادت امام این دوره تقریبا از ابتدای امامت امام پنجم )علیه

خلیفه اموی و عباسی به خالفت رسیدند. درگیری بین بنی امیّه و بنی عباس در این دوره، فرصت  10در این دوره جمعا 

 ر گرانبهایی در حوزۀ حدیث از این دوره به یادگار مانده است.امناسبی به شیعیان داد و در نتیجه آث

سفّاح )اولین خلیفۀ عباسی(، به طور مستقیم معترض شیعیان نگشت و این امر نتیجۀ چند مسئله دهد که تاریخ نشان می

 بود:

ی های موافق و مخالف با سران عباسسیاست صادقین )علیهما السالم( پرهیز از دخالت مستقیم در جناح بندی .1

 بود.

ه زودی این امری نبود که سفاح بتواند ب عدّۀ زیادی از علویان در کنار بنی عباس با بنی امیّه جنگیده بودند و .2

 فراموش کند.

 شد.مقر خالفت سفّاح کوفه بود که مرکز شیعیان محسوب می .3

دورۀ خالفت او بیشتر در جهت تسویه حساب با بنی امیه و دیگر رقبا و مدعیان خالفت سپری شد، لکن پس  .4

اختند، آن هم از ترس اینکه مبادا های قدرت با جدیّت به تقویت مذهب اهل سنت پرداز محکم شدن پایه

 مذهب تشیّع بیش از حد منتشر شود.
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 علت تقدّم کار فرهنگی بر فعالیتهای سیاسی در این دروه:

 محدودیت یاران و شیعیان حقیقی: (1

ر شدند و نیز حضودر آن دوران شیعیان حداقل به چهار گروه )زیدیه، کیسانیه، امامیه و غالت( تقسیم می

ان در حلقۀ دروس محدّثان اهل سنت در طرز تفکّر و تلقّی آنان از مسائل مذهبی تأثیراتی بر بسیاری از شیعی

 گذاشت.جای می

 تنوع گسترش جریانات فکری فقهی و کالمی: (2

 الف( مذاهب کالمی اهل سنت: مرجئه، معتزله، قدریه و خوارج.

 ب( مشرب های فقهی: اصحاب رأی و قیاس، اصحاب نقل و حدیث.

 شیعه: کیسانیه، زیدیه و امامیه.ج( مذاهب 

 د( گروههای الحادی و انحرافی: زنادقه و غالت شیعه.

 ه( ظهور نهضت ترجمه علومی همچون طبّ، منطق، فلسفه، نجوم، ریاضی و...

 

 صادقین)علیهما السالم( در مواجهه با این جریانات از دو روش بهره بردند:

 مناظره با ارباب علوم و عقاید. .1

 شاگردان مبرّز در عرصۀ علوم مختلف.تربیت  .2

 در مسائل قرآنی: حمران بن اعین.

 در ادبیات عرب: ابان بن تغلب.

 در فقه: زراره.

 در کالم: مؤمن طاق.

 در امامت: هشام بن حکم.

 در بحث قدر و استطاعت: طیّار.

یق قیام خود ای جهت توفزمینهبا توجه به مطالب گفته شده، صادقین )علیهما السالم( علی رغم کثرت ظاهری شیعیان 

 کرد.احساس نمی
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 مجالس علمی صادقین)علیهما السالم(:

 شده:مجالس علمی ایشان به دو شکل برگزار می

 مجالس عمومی: (1

 این مجالس بیشتر در یکی از مراکز زیر بوده:

 ـ مسجد نبوی. 1

اوی باشد، بیانگر ورود رابه آن میو مش« دخلت علی ابی عبد اهلل»ـ حلقات درسی در منزل. )روایاتی که با  2

 باشد.در خانۀ آن بزرگواران می

 ـ دیدارها و مناظرات در موسم حجّ. 3

 مجالس خصوصی: (2

قین)علیهما توان مکتب صادگشت، لذا میاین جلسات اهمیّت بیشتری داشته که در نقاط مختلفی برگزار می

 السالم( را مکتبی سیّار دانست.

 شاگردان صادقین)علیهما السالم(:موقعیّت کمّی و کیفی 

السالم( ذکر کرده، و نفر را در ردیف اصحاب و راویان امام باقر )علیه 468شیخ طوسی در کتاب رجال خود، تعداد 

 اند.نفر شمرده 4000السالم( را بالغ بر برخی از اصحاب حدیث راویان موثق از امام صادق )علیه

 اند.ران راستین صادقین)علیهما السالم( تعداد انگشت شماری بودهلکن شواهد فراوانی وجود دارد که یا

السالم( بودم و به آن حضرت گفتم: تعداد ما چقدر اندک است! اگر بر سر گوید: در محضر امام باقر )علیهراوی می

نم؟ گفتم: آگاه ک تر از اینخواهی تو را به مطلبی عجیبکنیم. امام فرمودند: میگوسفندی جمع شویم، آن را تمام نمی

 السالم( روی برتافتند جز سه نفر از آنان.آری، فرمودند: مهاجرین و انصار همه از دوستی علی )علیه

 راویان فقیه در اصحاب صادقین)علیهما السالم(:

 اند:هر یک از عوامل زیر سهمی در پیدایش مشکالت فقه و حدیث اهل سنت داشته

 السالم(.عدم مراجعه به اهل بیت )علیهم .1

 در اختیار نداشتن اصول و قواعد تحقیق و تعمّق ناکافی در مطاوی قرآن و حدیث. .2
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 فقدان یا قلّت نصوص روایی به دلیل منع نقل و کتابت حدیث. .3

 توسل به رأی و قیاس در مسیر استنباط دینی. .4

رل قرار را تحت کنتبر خالف اهل سنت، صادقین )علیهما السالم( کوشیدند با برنامه ریزی صحیح مسائل فوق 

 دهند:

 کردند.السالم( بودند و این مطلب را مکرر اعالم میاوال: خود از مصادیق بارز اهل بیت )علیهم

 .1ثانیا: با تربیت فقها، مواریث علمی خود را به نسلهای بعد انتقال دادند

 ثالثا: به ثبت و ضبط احادیث و دیگر علوم اهتمام داشتند.

 شخصی و قیاس به شدّت ایستادند. رابعا: در برابر رأی

 اصحاب اجماع:

 ( سه گروه از یاران ائمه را به عنوان فقهای مبرّز شیعه یا اصحاب اجماع یاد کرده است:4مرحوم کشّی )قرن

نفر از یاران امام پنجم و ششم: زراره، ابو بصیر، برید بن معاویه عجلی، فضیل بن یسار، محمد مسلم  6 دستۀ اول:

 طائفی.

نفر از یاران امام شش: جمیل بن درّاج، عبد بن مسکان، عبد اهلل بن بکیر، حماد بن عثمان، حماد بن  6 دسته دوم:

 عیسی، ابان بن عثمان.

نفر از یاران امام هفتم و هشتم: یونس بن عبد الرحمن، صفوان بن یحیی، محمد بن ابی عمیر، عبد اهلل  6 دستۀ سوّم:

 حمد بن محمد بن ابی نصر.بن مغیره، حسن بن محبوب، ا

 اند.ای از محققان شیعه اصال متعرض آن نشدهاصل مطلبِ اصحاب اجماع از دعاوی کشی است و عدّه :1نکتۀ 

                                                           
مام هادن به عالم، اهت. شواهدی از قول و عمل صادقین )علیهما السالم( در پرورش بعد فقهی شاگردان: واجب دانستن علم آموزی، بیان پاداش معلم و متعلم، ارج ن1 

 .به مذاکرۀ علمی، مقابله با فتاوای جاهالنه، توصیه به درایت بعدا روایت، تشویق به اظهار نظر کردن از روی علم
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در کالم کشی وجود ندارد و از تعابیر علمای پس از اوست، اما آنچه که در عبارت او وجود « اجماع»تعبیر  :2نکتۀ 

 «.تصحیح ما یصح عن هوالء اجمعت العصابه علی»دارد این است: 

 در این عبارت اجماع اصولی )محصّل یا منقول( نیست، بلکه یک اصطالح رجالی است.« اجماع»مراد از 

 علمای صدر اول و فقهای اصحاب ائمه است. )که در لغت به معنای عمامه و تاج است(« عصابه»مراد از 

کی از واسطه( به یی است که سند آنها )با واسطه یا بیحکم کردن به صحت روایات« تصحیح ما یصح عنهم»مراد از 

 این اصحاب منتهی شود.

از آنجا که مالک حدیث صحیح در هر دوره با دورۀ دیگر متفاوت است، نظر کشی با واقعیت های موجود  :3نکتۀ

 حیح ـ سازگار ندارد.دیث شیعه ـ آنهم به عنوان حدیث صدر ح

ای از حیات خود قائل به امامت امام عصر عدادی از اصحاب اجماع، الاقل در دورهگویند: تمتأخران در این رابطه می

اء ای از ایشان روای روایاتی از ضعفاند و نیز پارهاند و برخی نیز بر مذاهب فطحیه و واقفیه از دنیا رفتهخود نبوده

 جعلی بودن آن آثار حکم شده است.اند که از نظر دیگر محققان به باشند و برخی راوی آثار و روایاتی بودهمی

، تنها روایاتی است که از نظر اصحاب اجماع و به تبع آن «تصحیح ما یصح عنهم»در عبارت « ما»آنکه: مراد از  نتیجه

یرد گعصابۀ مورد نظر کشی، صحیح بوده است، اما از نظر محققان معاصر، این روایات به شرطی مورد قبول قرار می

 معیارهای حدیث صحیح پیروی کند.که خود بتواند از 

 آیا کالم کشی هیچ ارزشی برای ما ندارد؟ سوال:

کشی خود از علمای جلیل القدری است که از ناحیۀ شیخ طوسی، نجاشی و رجالیون دیگر مورد توثیق قرار  اوال:

 گرفته است.

مرجعیّت  عده از یاران ائمه باشد که همان تواند اثبات کنندۀ مقام و منزلتی برای ایناز نظر تاریخی، این بحث می ثانیا:

 علمی این عده در بین شاگردان ائمه بوده است.

 این مرجعیّت علمی از دو مطلب ناشی شده است:
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 اند.ایشان مورد تربیت ویژۀ امامان، به خصوص صادقین )علیهماالسالم( قرار گرفته (1

 اند.اخبار و یا حافظ حدیث نبودهایشان به اصول و قواعد استدالل آشنا شده و تنها راوی  (2

 السالم(: های تلقّی حدیث از صادقین )علیهماشیوه

 شوند:اصحاب ایشان از نظر چگونگی دریافت حدیث به گروههایی تقسیم می

 سپردند و سپس به شاگردانآنهایی که حدیث را با گوش خود شنیده و در کمال فهم و درایت به خاطر می (1

 نوشتند.ا میخود القا کرده و آنه

کردند، گرچه با الفاظی غیر از الفاظ امام، آنهایی که خود حدیث را شنیده و خودشان اقدام به کتابت آن می (2

 دادند.این گروه اکثریت یاران امام را تشکیل می

 نوشتند، که این عده گروه اندکی بودند.آنهایی که حدیث را شنیده و آنرا با عین الفاظش می (3

 گرفتند.تماسهای خصوصی با امامان، سواالت خود را در میان گذاشته و پاسخ میای هم در عده (4

 گرفتند.برخی سواالت را بصورت شفاهی یا کتبی به سوی امامان فرستاده و جواب می (5

 سیر تاریخی کتابت حدیث در شیعه:

حدیث و با  الفاظ نبود که متضمّن تفاوت چشمگیر در ثدر حدیث شیعه فاصلۀ صدور حدیث و کتابت آن به حدی

تغییر فاحش در معانی آن گردد، و خود ائمه از همان آغاز متعهد به نگارش علوم خود گردیده و در این راه پیشقدم 

 شدند.

 کتابت حدیث قبل از صادقین )علیهما السالم(:

وردار ری برخاین دوره مصادف با ممنوعیت حدیث بوده و از آنجا که این ممنوعیت در مورد شیعیان از شدت بیشت

بود، طبیعی است که بسیاری از مواضع امامان )علیهم السالم( در خصوص اهتمام آنان به امر نگارش حدیث به دست 

ه نگارش حدیث ب سن )علیهم السالم( مبنی بر اهمیّتما نرسد، با این وجود روایاتی از رسول خدا، امام علی و امام ح

 دست ما رسیده است.
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 صادقین )علیهما السالم( به بعد:کتابت حدیث در دورۀ 

 تر بوده و لذا ائمه به این مسئله بسیار تأکیدرۀ قبل، فضا برای نگارش حدیث بازدر این دوره بر خالف خفقان دو

 کردند.می

 :بررسی اصل

 رود.اصل در لغت: اساس، پایه و بنیان. معموال این کلمه در برابر فرع به کار می

 :1های مختلفی تعریف شدهاصل در اصطالح: به گونه

 بحر العلوم: کتاب مورد اعتمادی است که خود از کتاب دیگری گرفته نشده باشد. (1

بارت از ع« مصنَّف»یا « کتاب»السالم( است، ـ در حالیکه وحید بهبهانی: مجرّد کالم و بیانات معصوم )علیه (2

 همین مجموعه همراه با استنباطهایی از سوی مؤلف است ـ .

ق های حدیثی اطالای از کتب و مجموعهبزرگ تهرانی: اصل عنوانی است که به طور اخصّ بر پارهشیخ آغا  (3

ه کهای حدیثی است که تمام احادیثش توسط مؤلف از امام و یا از کسیشود که مراد از آن نگاشتهمی

ق است. قابل اطال های حدیثیبر کلیۀ مجموعه« کتاب»مستقیما از امام شنیده اخذ شده باشد. در صورتی که 

 قال فی کتابِ »یا « له کتابٌ و أصلٌ »یا « له کتابُ أصلٍ»به همین جهت در تعبیر علمای رجال آمده است: 

 «.أصلِه

 تر است و با معنای لغوی اصل تناسب دارد.بین این تعاریف، تعریف سوم کامل از :1نکتۀ 

ه ترتیب و فصل بندی مدخلیّتی نداشته اما در اختالف دیگر اصل و کتاب این است که در اصول اولی :2نکتۀ 

 است. کتاب این مسئله یک ویژگی مهم بوده

ارزش بیشتری دارد، اما صرف صاحب اصل بودن هم به تنهایی « له کتاب»از « له أصل»گرچه تعبیر  :3نکتۀ 

 تواند موجب توثیق یا امتیاز فردی بر فرد دیگری باشد.نمی

                                                           
 از سوی متقدمان سرچشمه گرفته است.« کتاب»و « اصل». علت اصلی این اختالفات، عدم تعریف دقیق دو اصطالح 1 
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 تعداد اصول روایی:

که در مقام تهیۀ فهرست جامعی از کتابهای شیعه بر آمد، احمد بن عبید اهلل اولین کسی»نویسد: میشیخ طوسی 

 .«غضائری است که یک کتاب در زمینۀ اصول روایی و کتابی در سایر مصنّفات شیعه تألیف کرد

ه هر دو ت کهای نجاشی و شیخ طوسی اسلکن کنون مهمترین مأخذ شیعیان برای استقصای روایی، همان کتاب

 اند.ق( بوده413از شاگردان شیخ مفید )

اصل بوده است از سخنان شیخ مفید است، گرچه این سخن در  400این سخن که مهمترین اصول روایی شیعه 

معالم »که این مطلب را از او نقل کرده، صاحب هیچیک از آثار ایشان و شاگردانش وجود ندارد و نخستین کسی

 ق( است.558شوب )ابن شهر آ« العلماء

ق(، 548اصل در لسان بسیاری از دانشمندان شیعه تکرار شده است، از جمله: طبرسی ) 400پس از شیخ مفید، تعبیر 

ق(، حسین بن عبد الصمد پدر شیخ بهایی، شیخ حرّ 966ق(، شهید ثانی )786ق(، شهید اول )676محقق حلّی )

 عاملی و میرداماد.

ند، اابن شهر آشوب در فهرستهایی که از اصول و مصنّفات شیعه تهیه کردهو  چرا شیخ طوسی، نجاشی سوال:

اند، و نیز چرا دانشمندان طبقات بعدد، هرگز در صدد روشن ساختن نام و حتی صد اصل از این اصول را نام نبرده

 اند؟گانه بر نیامده 400نشان صاحبان اصول 

مبنا بی را گفتاری« اصول أربعمأه»اند، تعبیر ای نرسیدهنتیجهای از محققان که در پاسخ به این سؤاالت به عده

 اند.شمرده

اگر اصل را به معنای کتابی در نظر بگیریم که اصحاب ائمه با درج روایات خود از امامان ـ  لکن باید گفت:

ـ تألیف کرده لغه آمیز نخواهد اصل در تعبیر شیخ مفید مبا 400اند، در اینصورت رقم آن هم بدون هیچگونه واسطه 

ای نداریم جز آنکه در خصوص یاران تعدادی از ائمه به خصوص صادقین )علیهما السالم(، تعابیر بود. البته چاره

اصل و کتاب را مترادف با یکدیگر فرض نماییم و در صورت ثابت شدن صحت این فرض، آن وقت صاحبان 

خص خواهند شد. زیرا در دو کتاب نجاشی و شیخ گانه با نوعی تقریب در مصادر رجالی شیعه مش 400اصول 

اند که راوی بدون واسطۀ نفر از یاران امام باقر تا امام کاظم )علیهما السالم( مطرح شده 500طوسی متجاوز از 
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باشند و اگر از رجال ضعیف و غیر موثق آنان صرفنظر کنیم، رجال موثق عددی در همان می کتابی، از این سه امام

 ند.کنصد نفر خواهند بود. البته قرائن متعددی وجود دارد که به صحت این فرض نیز کمک میحدود چهار

 گانه: 400اهمیّت اصول 

از عالئم صحت روایت نزد قدماء، وجود حدیث در شماری از اصول مشهور یا درج مکررش در یک یا دو اصل بوده 

لسالم( اواسطه یا با یک واسطه از سخنان معصوم )علیهاست، و از آنجا که احتمال خطا و اشتباه در اصلی که بدون 

فراهم شده است، به مراتب کمتر از کتابی است که خود از کتب دیگر نقل شده؛ اطمینان به این اصول بیش از سایر 

 متون روایی است.

اصول  اصحابالبته اهمیت اصول به معنای صحت تمام اصول هم نیست، چرا که برخی رجالیون در وثاقت برخی از 

 اند.تشکیک وارد کرده

 گانه: 400عصر پیدایش اصول 

 اند:این اصول در یکی از سه زمان زیر تکوین یافته

السالم(. )نظر شیخ مفید، ابن شهرآشوب، شیخ آغا بزرگ السالم( تا امام حسن عسکری )علیهدوران علی )علیه (1

 و سید محسن امین(.

 )نظر طبرسی، محقق حلیّ، شهید اول، میرداماد، شیخ بهائی(.السالم(. عصر امام جعفر صادق )علیه (2

 .السالم(السالم( تا امام کاظم )علیهعصر امام باقر )علیه (3

 اند:این نظرات بدین شکل قابل جمع

اگر اصل را به معنای کتابی در نظر بگیریم که روایات آن از معصوم یا مصاحب او شنیده و گردآوری شده، طبیعتا در 

 هایی بوده است.ک از ائمه امکان پیدایش چنین مجموعهعصر هری

ـ قابل مقایسه  ـ از نظر کثرت مصنّفات  اما از نظر واقعیّت، دوران امام باقر و امام صادق )علیهما السالم( با دورانهای دیگر 

 نیست.
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رشتۀ  پنجم تا امام هفتم بهدهد که این اصول جز در فاصلۀ زندگانی امام از طرف دیگر، اصول باقیمانده نیز نشان می

 کند.تحریر در نیامده است. از این جهت نظر سوم بر دیگر نظرات امتیاز پیدا می

 گانه: 4گانه تا کتب  400از اصول 

در ) ای که منجر به از بین رفتن تعدادی از این اصول گردید، جریان آتش سوزی کتابخانۀ کرخ بغدادنخستین حادثه

 ( بود.448سال 

 گانه به طور مستقیم یا به واسطۀ کتب دیگر، در اختیار مؤلفان کتب اربعه قرار گرفت. 400اری از این اصول لکن بسی

اصل باقی مانده که بیشترین زحمت را در حفظ و انتقال این اصول تا عصر حاضر را دو نفر  16امروزه نیز از این اصول 

معروف به تلعکبری )از طبقۀ متقدمان( و مجلسی دوم )از  اند: ابو محمد هارون بن موسیاز شخصیتهای شیعه کشیده

 متأخران(.

 چند نکته:

 اصل و کتاب در مورد یاران ائمه به طور مترادف استعمال شده است.

 باشد.گانه، فاصلۀ امامت امام پنجم تا امام هفتم )علیهما السالم( می 400عصر پیدایش اصول 

 السالم( به طور مستقیم، ضرورتی ندارد.)علیهدر مورد اصل، سماع صاحب آن از معصوم 

در بین اصول، سه اصل از نظر صحت انتساب به صاحبانش مورد تشکیک واقع شده است: زید نرسی، زید زراد و 

 کتاب ابو سعید عبّاد عصفری.

 گانه: 400نظر دیگر دربارۀ ماهیت اصول 

رود که در استنباط احکام شرعی اعدۀ فقهی به شمار میق 400اصل رایج در بین شیعه،  400مطابق این نظر، مراد از 

صول إنّما علینا أن نلقیَ األ»فرماید: السالم( خطاب به اصحاب خود میاند و آنجا که امام صادق )علیهمورد استفاده بوده

 مقصود همین است.« و علیکم أن تفرّعوا

 است:عبارت نجاشی از تألیف محمد بن مسلم نیز دالّ بر همین مطلب 

 «.له کتابٌ یسمیّ األربع مائه مسألۀٍ فی ابواب الحالل و الحرام»
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در صدد پرورش راویان فقیه، متکلّم و... در اصحاب خود  اما باید گفت ائمه علی الخصوص صادقین )علیهما السالم(

اند که ردهکبلکه تالش میاند که اصحاب خود را صرفا به عنوان راوی و ناقل اخبار تربیت کنند. خواستهنمی بودند و

شیعیان بتوانند با استفاده از آنها در استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت توفیق ذهن آنها را متوجه قواعدی کنند که 

 داشته باشند.

  اصالت حدیث شیعه:فصل سوم: تحقیقی در 

 کسی که رسد. حال برایوآله( نمیعلیهاهللروایات شیعه غالبا به یکی از ائمه ختم شده و سند آنان به رسول خدا )صلی

کن است افکند، ممالسالم( نظر میخارج از حوزۀ فرهنگ اسالمی ـ خصوصا تفکر شیعه ـ به روایات معصومین )علیهم

ی بر وآله( سؤاالت و شبهاتی ایجاد گردد، مبنعلیهاهللدر مسألۀ ارتباط حدیث شیعه با سنن و بیانات رسول خدا )صلی

 «.عه از روایت و درایت بی بهره استاینکه شی

در حالیکه به عقیدۀ ما، احادیث شیعه انطباق کامل با سنت نبوی دارد و بالعکس هرگونه دوری و فاصله از تفکّر اهل 

 وآله( را در بر دارد.علیهاهللالسالم( به همان نسبت دوری و جدایی از سیرۀ رسول خدا )صلیبیت )علیهم

 شیعه:کیفیّت علم امامان 

وآله( از آن ناشی شده است. آن هم علیهاهللگیرد که علم رسول خدا )صلیعلم امامان از همان منبعی سرچشمه می

 اند، یعنی قادر بر شنیدن سروش و آوایگردد. ائمه از جمله محدَّثینبدون آن که ادعا شود فرشتۀ وحی بر امام نازل می

 ند.اند، بدون اینکه ایشان را ببینفرشتگان

 اند.اهل سنت نیز این مقام را برای برخی صحابه پذیرفته

سوی  باشد. بلکه ممکن است حقایق ازضمناً اطالع بر اسرار غیبی همواره مستلزم نزول مالئکه یا شنیدن صدای او نمی

مناه من و قد علّ»گوید: خداوند بر قلب کسی القا شود که به آن وحی مستقیم گویند. خدا در مورد حضرت خضر می

 (.65)الکهف: « لدُنّا علماً

 نکار است.وآله( نیز امری غیر قابل اعلیهاهللالسالم( با اقوال و سنن پیامبر )صلیانطباق گفتار و بیانات امامان )علیهم

از طرف دیگر امام نسبت به معاصران خود از اعلمیت برخوردار است، آن هم اعلمیت مطلق، اهل سنت نیز با توجه به 

شواهد اعلمیت نسبی آن بزرگوار را تأیید کرده، به همین جهت گروهی از آنان در مسئلۀ خالفت، قائل به تقدیم 

 السالم( شدند.مفضول )ابوبکر( بر أفضل یعنی علی )علیه
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پس با توجه به أعلمیت ائمه، ضمانت بیشتری در انطباق سخنان و فتاوای آنان با سنت نبوی، آن هم نسبت به فتاوای 

 شود.دیگر فقها حاصل می

حقا که خدا را دو گونه علم است، علمی منتشر و علمی پنهان. علم منتشر در اختیار »السالم( فرمودند: امام باقر )علیه

دانیم و علم پنهان همان علمی است که تنها دانند، ما نیز میفرشتگان و رسوالن است و آنچه فرشتگان و رسوالن می

همۀ علوم است و چون بر صفحۀ آفرینش ثبت و ظاهر شود، به وسیلۀ فرشتگان و رسوالن جامۀ نزد خداست و مادرِ 

 «.پوشدعمل می

 السالم( ضرورت دارد، آگاهی او بر مبانی قرآن وآنچه نسبت به امام )علیه»گویند: شیخ مفید و شیخ طوسی نیز می

، نه آنکه عقال اطالع آنان از امور غیبی «کندیسنت و به طور کلی اموری است که به احکام شرعی ارتباط پیدا م

و نیز  است،« علی أعلم الناس بالکتاب و السنۀ»السالم( به تواتر نقل شده که: واجب باشد. اما در مورد علی )علیه

« هلک عمرلوال علی ل»، خود خلیفۀ دوم بارها گفته بود «سلونی قبل أن تفقدونی»فرمودند: خودشان به طور مکرّر می

 «.السالم( در حل آن نباشد، زنده نگه ندارخدایا مرا با مشکلی که ابوالحسن علی )علیه»گفت: و یا می

علما را در محضر هیچ کس کوچکتر از آنان در محضر »گوید: السالم( میعبد اهلل عطاء مکی در مورد امام باقر )علیه

 «.ابوجعفر نیافتم

ه بدانشمندترین مردم کسی است که آگاهترین آنان »کند: السالم( اعتراف میابوحنیفه در مورد امام صادق )علیه

 «.اختالفات علماء در مسائل باشد

اند و به همین جهت از معاصران امامان شیعه از نظر دانش و کماالت معنوی از نوعی الهام و افاضۀ الهی برخوردار بوده

 اند.خود پیشی گرفته

فرماید: به خدا سوگند اگر با مردم بر اساس رأی خود سخن بگوئیم از جملۀ هالک شدگان السالم( میامام باقر )علیه

 «.وئیم...گوآله( در اختیار داریم با مردم سخن میعلیهاهللخواهیم بود و لکن با استفاده از آثاری که از رسول خدا )صلی

السالم( است. مهمترین این مواریث، کتاب جامعه )علیهموآله( در اختیار ائمه علیهاهللمواریثی از علوم رسول خدا )صلی

وده السالم( بوآله( و خط علی )علیهعلیهاهللاست که خصوصیت آن این است که همۀ آن به امالی رسول خدا )صلی

 است.
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 السالم(:استنان به سنّت نبوی در روایات اهل بیت )علیهم

رلوحۀ زندگی آن پیشوایان بوده و پاسداری از این سنت، تعهد آنان به وآله( سعلیهاهللتبعیت از سنت رسول خدا )صلی

 رفته است.شمار می

گان شما وآله( به گوش گذشتعلیهاهللبه خدا قسم هر آنچه پیامبر )صلی»السالم( در دوران خالفتش فرمود: علی )علیه

 «رسانمرساند، من نیز همان را به شما می

وآله( علیهاهللخلیفه تنها کسی است که بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا )صلی»د: السالم( فرموامام حسن )علیه

 «.عمل نماید

یام ام و قصد تباهی و ستمگری ندارم. قمن به انگیزۀ خود خواهی و شرارت قیام نکرده»السالم( فرمود: امام حسین )علیه

 «من به انگیزۀ اصالح در امت جدّم رسول خداست...

 صادقین )علیهما السالم( در استنان به سنت نبوی:اقدامات 

 نقد رأی و قیاس: (1

قیاس به عنوان یکی از مصادر فقهی اهل سنت در تمام فرق پذیرفته شده و از زمان صحابه متاول شده است. 

در عهد صادقین )علیهما السالم( مکتب مستقلی با عنوان مکتب رأی و قیاس شکل گرفت، اما صادقین )علیهما 

 السالم( در برابر این تفکّر به شدت ایستادگی کردند و در سخنان خود آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

 وآله(:علیهاهللتکیه بر ریشۀ احکام، اسناد به رسول خدا )صلی (2

 اند که شواهد بسیاری بر آن هست.بارها و بارها ایشان به سیرۀ جدّشان استناد نموده

اعترافات معاصرین ایشان، به ویژه از بزرگان اهل سنت از جمله قرائن اتصال آن دو بزرگوار  اقاریر و اعترافات: (3

 باشد.وآله( میعلیهاهللبه دانش رسول خدا )صلی

 بی نیازی امامان به اسناد و وجود مشایخ:

داشته سند مشکل خاصی ندر روایات شیعه، همینقدر که سند روایت به یکی از امامان برسد، اگر روایت از نظر متن و 

 شود.باشد، به عنوان حدیث پذیرفته می

اما در بینش اهل سنت، هر یک از امامان در حکم فقیه و محدّثی کارآمد به شمار رفته و الزم است سخن خود را از 

 وآله( ارتباط دهند.علیهاهللطریق سند متصل به رسول خدا )صلی
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وآله( لیهعاهللرورت، حدیث خود را از طریق آباء گرامی خود از رسول خدا )صلیالسالم( به هنگام ضالبته ائمه )علیهم

 اند.کردهنقل می

 عنصر تقیّه در حدیث شیعه:

 این واژه دو مفهوم کامال متفاوت دارد:

حدیث توسط امام در جمع خصوصی یاران ایراد شده، و یاران نیز آنرا بازنویسی کرده و به دور از چشم اغیار  (1

 دهد.اند. این موضوع یکی از محسنات حدیث شیعه را تشکیل میقات بعد منتقل کردهبه طب

امام به دلیل زندگی در شرایط خفقان، در جمع مراجعان خود به رعایت تقیه پرداخته و از بیان نظر و فتوای  (2

 رود.این موضوع یکی از اسباب ضعف حدیث به شمار میحقیقی خود، خودداری کرده است. 

 از نظر لغوی و اصطالحی:تقیه 

 در لغت: خوف، خشیّت، حذر و پرهیز.

در اصطالح: اظهار سخن یا انجام عمل بر خالف معتقدات درونی، به انگیزۀ دفع ضرر از جان، مال و آبرو و حفظ 

 موجودیت.

 اگر ریخته شدن خون قطعی باشد، تقیه و استتار هم منتفی است.

 تقیه از نظر قرآن:

 دو نمونه:

مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ  وَ قَلْبُهُ  کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إاِلَّ مَنْ أُکْرِهَ مَنْ »

 (106)النحل: « لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ

جهت حفظ جان کلمۀ کفر بر زبان جاری کرده بود و خدا آنرا  شأن نزول این آیه تقیۀ جناب عمّار یاسر است که به

 به رسمیت شناخت.

هُمْ تُقاۀً وَ ءٍ إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنَْشیْ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فی ال یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ »

 (28عمران: )آل« کُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصیریُحَذِّرُ

 تقیه هم در اصول دین جایز است و هم در فروع آن.
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 تقیه در روایات شیعه:

 شود.حدیث در خصوص تقیه و رازداری دیده می 30در اصول کافی مجموعا 

ه تقیه و کپنهانکاری از آئین من و پدران من است. کسیتقیه و »السالم( روایت شده: به عنوان نمونه از امام باقر )علیه

 «.استتار نکند، ایمان ندارد

 ارتباط تقیه با شرایط سیاسی شیعه:

اسخ گذرانید؟ حضرت در پالسالم( وارد شد و پرسید: یابن رسول اهلل چگونه روزگار میشخصی بر امام سجاد )علیه

نیزی کشتند، زنان را به ککردند. فرزندان را میآل فرعون سپری می ای که بنی اسرائیل در میانبه گونه»فرمودند: 

 «.جویندبردند. اکنون من نیز مردم را با دادن دشنام به بزرگ و سیّد ما امیرمؤمنان به دشمنان ما تقرّب میمی

در عین در قرن های چهارم و پنجم هجری، برخی از دانشمندان شیعه، در پوشش علمای اهل سنت زندگی کرده و 

 اند.حال حافظ مکتب و مواریث مذهب بوده

 صدور حدیث در شرایط تقیه:

ند و از اصادقین )علیهما السالم( از یک سو حقایق مربوط به فقه و مکتب شیعه را در جمع خصوصی یاران القا کرده

فرهنگ عامه و استناد به اند که اساس آن را همگونی با سوی دیگر در مجالس عمومی، رهنمودها و فتاوایی داشته

 داده است.سنّت نبوی تشکیل می

 فواید صدور حدیث در شرایط تقیه:

باشد، چرا که جز افراد مخلص و فداکار، مهمترین فائدۀ آن، تحقق خلوص در مطاوی حدیث، از نظر لفظ و معنا می

نفوذ پیدا  طلب نتوانند در بین شاگرداندر این دوره ارتباط نداشتند و نیز افراد منحرف یا فرصت  کمتر کسی با امامان

 کنند.

 این مطلب به مصون ماندن حدیث شیعه از تحریف نیز تا حد زیادی کمک کرده است.
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 مشکالت ناشی از صدور حدیث در شرایط تقیه:

 حیرت در شناخت حقیقت، که امامان را نیز متهم به تناقض گویی کرده. (1

 حیرت در عمل به تکلیف. (2

)آثار ائمه به دفعات از سوی دشمنان مورد هجوم قرار گرفته و بسیاری از  نصوص دینیکم و زیاد شدن  (3

 تألیفات از میان رفته است و این یکی از ضایعات ناشی از شرایط اختناق در مورد شیعیان است(.

 ها و تدبیر:چاره جویی

ائۀ قواعد و معیارهایی در تشخیص های امامان در عمل نکردن به همه یا برخی از روایات در شرایطی، و ارتوصیه

 روایات صحیح و عمل به آنها از جمله تدابیر در چنین شرایطی بوده است.

ز گوئیم او به روایاتی که مطمئن است اآنکه دریافته است که ما جز حق نمی»السالم( روایت شده: از امام صادق )علیه

داند روایتی از ما دریافت نمود، بداند که آن خبر به جهت دفاع ناحیه ما باشد، اکتفا ورزد. اما اگر بر خالف آنچه می

 «.از وی صادر شده است )لذا با کمال رضایت به آن عمل کند(

د السالم( وجودهد که اواّل تعارض در اخبار به عنوان یک واقعیت در عصر امامان )علیهماین قبیل روایات نشان می

تتار بوده است. ثانیا تکلیف شیعیان نیز از نظر عمل به روایت جدیدتر، یا داشته و این خود نتیجۀ شرایط تقیه و اس

 خودداری از تکلیف تا دریافت علم قطعی، مشخص بوده است.

 خورد.اما نسبت به احادیث موجود در کتب اربعه باید گفت: کمتر روایت تقیه آمیز در آنها به چشم می

ودن آنها، ای بکتابهای تهذیب االحکام و االستبصار و اشاره به تقیهشیخ طوسی با آوردن شماری از این احادیث در 

 گام مهمی در شناساندن و در نتیجه احتراز از عمل به آنها برداشته است.

 های صادقین )علیهما السالم( در مواجهه با فرق انحرافی:سیاست

 لسالم( بود.های صادقین )علیهما انگهداری شیعیان از تأثیرات این فرق، از مسئولیت

 اهمّ این جریانات مختلف فکری عبارت بودند از:
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. زیدیه  8. خوارج  7. صوفیه  6ه . قدری 5. معتزله  4. مرجئه  3. اهل رأی و قیاس 2مذاهب فقهی اهل سنت  .1

 . غالت شیعه.14. زنادقه 13. اسماعیلیه 12. جارودیه 11. بتریه 10. کیسانیه  9

این گروهها، تندترین مواضع را نسبت به غالت و زنادقه داشته و پس از آن با مرجئه،  السالم( در بینصادقین )علیهم

اند که نتیجۀ آن ایجاد حریم امنی برای شیعیان و دور قدریه، معتزله و طرفداران رأی و قیاس برخوردهایی داشته

 های فکری انحرافی بوده است.نگهداشتن آنان از تأثیرات سوء نحله

 اند:در دو محور قابل بررسیاین برخوردها 

 برخورد هدایتی و جذب مخالفان. (1

 برخورد دفعی و طرد معاندان: (2

جمله  تکذیب عقاید و حتی تکفیر مخالفان و معاندان از اط با آنان، افشای ماهیت منحرفانسفارش حضرات به قطع ارتب

 اقدامات ایشان بوده است.

قاد و حمله صادقین )علیهما السالم( واقع گردید، جریان غالت و پس جریانی که در این میان بیش از دیگران مورد انت

 از آن اصحاب رأی و قیاس بود.

السالم( از نشست برخاست با مرجئه، قدریه، خوارج و معتزله نهی کرده و زیدیه را با نواصب یکی نیز امام صادق )علیه

 دانست.

 :سابقۀ تاریخی آن و غلو

 یند.گو« غالی»و تجاوز از حد است. چنانکه به شیء گران قیمت نیز در زبان عربی در لغت به معنی افراط « غلوّ »

)النساء: « ای اهل کتاب در دین خود غلوّ مورزید و در مورد خدا جز به حق سخن مگویید»فرماید: خداوند متعال می

171.) 

ائمه  وآله( یاعلیهاهلل)صلیغالت یا غالیه اسم عام جهت فرقی است که در حق حضرت رسول »به گفتۀ مسعودی: 

 «.اندالسالم( خصوصا امیرمؤمان غلوّ کرده و به ایشان مقام الوهیت داده)علیهم
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ی بوده است. این مطلب توسط برخ« عبد اهلل بن سبأ»مطابق برخی روایات مؤسس این جریان در اسالم فردی به نام 

ند، و اای دیگر این روایات را ضعیف دانستها در مقابل عدهمحققین همچون نوبختی و ابن ابی الحدید پذیرفته شده ام

 در ضعف آنها نیز همین بس که در کتب اربعه اثری از آنها نیست.

دی به نام های فرماجرای عبد اهلل را از ساخته« عبد اهلل بن سبأ و دیگر افسانه های تاریخی»عالمه عسکری در کتاب 

 های خیالی دست قوی داشته است.رایی و خلق آثار و شخصیتدانسته که در افسانه س« سیف بن عمر»

شود و غلوّ در حق ائمه و السالم( و قیام مختار، کم کم دعاوی اغراق آمیز مطرح میپس از شهادت امام حسین )علیه

 شود.ای به کار گرفته میگیرد، و به عنوان حربهرهبران دینی، جنبۀ سیاسی به خود می

ودن السالم( پا به عرصۀ وجود گذاشت اما به دلیل منطبق نبابتدا با پوشش محبت اهل بیت )علیهماندیشۀ غالیگری در 

تعالیم غالت با مبانی اسالم و تخطئه آنان توسط امامان شیعه، این جریان نتوانست از پشتوانۀ دینی و مردمی برخوردار 

 دید.فرقه ـ گر 130شود. در نتیجه دچار انشعابات پی در پی ـ حتی تا 

 اعتقادات غالت:

 الوهیت رهبر یا امام یا اعتقاد به حلول جوهر نورانی الهی در امام یا رهبر. (1

 بداء. (2

 تشبیه. (3

 رجعت. (4

 تناسخ. (5

 اند.بعضا به تحریف قرآن هم معتقد (6

رفا جهت شمردند که صغالت به حقیقت ادیان اعتقادی نداشتند بلکه دین و اصول آن را واقعیتی جعلی و اعتباری می

تنظیم امور زندگی بشر وضع شده است، لذا در انجام تکالیف دینی بجز در انظار عموم، دیگر رغبتی از خود نشان 

 کند.اند. آنها معتقد بودند که معرفت یا محبت امام از انجام تکلیف کفایت میدادهنمی
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 نقش غالت در جعل حدیث:

ئه وآله(، نفی اعجاز قرآن کریم و تخطعلیهاهللرسول اکرم )صلیزنادقه در مسیر تردید در وجود خدا، شک در حقانیّت 

داشتند، در صورتیکه غالت از رهگذر غلو در شئونات امامان و رهبران خود و مناسک و عبادات اسالمی قدم برمی

وغ بستن به راند. اما در عین حال دکردهعقایدی چون تشبیه و تناسخ، به تخریب عقاید پرداخته و با اصل دین بازی می

 خدا و رسول و امامان و جعل حدیث، حربۀ مشترک هر دو گروه بوده است.

سید مرتضی در امالی خود به ذکر ماجرای دستگیری یکی از زنادقه )ابن ابی العوجاء( پرداخته و اقرار وی نسبت به 

 کند.حدیث را در لحظۀ اعدام نقل می 4000جعل 

 ردند:کهای زیر به جعل حدیث اقدام میاز غالت بودند که بیشتر در رشتهدرصد بسیاری از رجال ضعیف و بدنام 

 فضائل ائمه (1

 تحریف و اسقاط آیات در مورد ائمه، عدم حجیت قرآن موجود و...(مسائل قرآنی )به خصوص ادعای  (2

 مسائل طبی. (3

 مسائل اخالقی ـ عبادی )همچون ذکر ثوابهای مبالغه آمیز جهت کارهای کوچک(. (4

 و فلسفی )از جمله تناسخ، حلول و اتحاد روح، تشبیه و...( مسائل کالمی (5

 معرفی سیمای غالت و پرهیز دادن شیعیان از آنان:

جوانان خود را از فتنۀ غالت بر حذر دارید که آنان را منحرف نکنند. غالت بدترین مخلوقات »السالم(: امام صادق )علیه

 «.کنندبندگان او ادعای ربوبیت میخداوندند. با دعاوی خود، بزرگی خدا را کوچک نموده و برای 

 «جوع به طاعت الهی نیست...غالی به ترک نماز، روزه، زکات و حج عادت کرده و قادر به ترک عادت خود و ر»...

 «.شوند که شیطان در دروغگویی محتاج آنهاستدر میان آنها کسانی پیدا می»

با غالت نشست و برخاست نکنید، با آنان غذا نخورید، با آنان دست دوستی مدهید و از آنان حدیثی نگرفته و حدیثی »

 «.هم مدهید
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 نفرین صریح و اظهار برائت از غالت:

تند امامان به دنبال قطع امید آنان از هدایت غالت بود و گرنه بنا به شواهدی که بر جای مانده است، صادقین این موضع 

 اند.)علیهما السالم( در مواردی با ارسال پیام یا به طور حضوری انحراف غالت را به آنان تذکر داده

 تکذیب عقاید غالت، تصحیح عقاید شیعیان:

د، گویند و حضرات پس از تکذیب این عقایگفتند غالیان چنین و چنان میکه به ائمه میموارد متعددی گزارش شده 

 کردند.صحیح آن را تبیین می

 تفسیق و تکفیر غالت:

 یف نمودند.، نصاری، مجوس، کفار و مشرکین توصحضرات آنها را همتای یهود

 اهتمام صادقین به صحت حدیث از نظر لفظ و معنی:

 ی در ادای حدیث:توصیه به امانت دار (1

فزایم یا ای به آن بیتوانم کلمهام، میالسالم( گفت: حدیثی از شما شنیدهمحمد بن مسلم به امام صادق )علیه

 «.اگر در صدد باشی که معنای حدیث را ادا نمایی مانعی ندارد»کم کنم؟ امام فرمود: 

وارد شدم، فرمود: قبل از آموزش حدیث، السالم( ای که بر امام باقر )علیهگوید: نخستین مرتبهراوی می

 راستگویی را فراگیرید.

 تبیین مقاصد حدیث: (2

گردید. در اینصورت امامان به توضیح گاهی اجمال در تعبیر یک روایت موجب کج فهمی و انحراف می

 کردند.های غلط جلوگیری میمقصد اصلی پرداخته و از برداشت
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 تکذیب و تصدیق حدیث: (3

ا اوال بدعتی اند تلسالم( در تأیید یا تکذیب اخبار و سیرۀ معصومان قبل از خود حساس بودهصادقین )علیهما ا

ه( تعهد وآلعلیهاهللجای سنتی را نگیرد و ثانیا راوی حدیث در اسناد مطالب خود به امام یا رسول خدا )صلی

 بیشتری به خرج دهد.

 مقیاس های ائمه در شناخت حدیث صحیح: (4

مقیاس ها عبارتند از: ارجاع حدیث به قرآن کریم و سنت نبوی و نیز مخالفت حدیث با حدیث برخی از این 

 .1عامه

  :گیری فقه و حدیث:عصر شکلفصل چهارم 

شد، بر حجم فشارها و مراقبتها پیرامون امامان شیعه افزوده م( نزدیک میالسالهرچه زمان به تولد امام عصر )علیه

ر صدد بودند تا به هر طریق مانع تولد آن حضرت گردند و یا در صورت تولد به نابودی شد، زیرا خلفای عباسی دمی

 او اقدام نمایند.

 بررسی راویان و روایات امامان پس از صادقین )علیهما السالم(:

 نفر را به عنوان صحابیان این امامان معرفی کرده است. 990شیخ طوسی در رجال خود 

حدیث،  500السالم( حدود حدیث، از امام رضا )علیه 1200السالم( حدود امام کاظم )علیه در مورد شمار روایات نیز از

حدیث در دست داریم. در حالیکه  100السالم( هر یک کمتر از از امام جواد، امام هادی و امام عسکری )علیهم

 کند.حدیث تجاوز می 10000احادیث صادقین )علیهما السالم( در مجموع از 

دو  دهد، ثانیا پس از روایات آندر حدیث شیعه روایات وارد شده از صادقین بیشترین درصد را تشکیل می پس: اوال

باشد اما از دوران امام نهم به بعد، عالوه بر آنکه تعداد بزرگوار، بیشترین روایات مربوط به امام هفتم و هشتم می

 رت مکاتبه و توقیع است، نه سماع و شرفیابی.گردد، ضمنا این روایات به صوروایات صادره دچار قلّت می

                                                           
 شود.. البته این ضابطه تنها در مورد دو حدیث مخالف با هم به کار گرفته می1 
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ی از اشیعیان دچار فتنۀ واقفیه شدند. یعنی عدهالسالم( السالم( و امامت امام رضا )علیهپس از شهادت امام کاظم )علیه

السالم( به مهدویت آن حضرت و توقف امامت در ایشان معتقد شدند و نیز برخی از سران اصحاب امام کاظم )علیه

 قفیه به خاطر طمع در امانات مالی امام هفتم به این فتنه دامن زدند.وا

. آن حضرت تا آن زمان فرزندی نداشت )و هفت سال پیش 1دو مسئله دیگر نیز مایۀ تردید در امامت امام هشتم بود: 

 ر کرده بود.. ایشان بر خالف سیرۀ پدران خود، امامت خود را علناً اظها2از شهادت خود صاحب حضرت جواد شد( 

 ورزید. اما در مقابلدر مقابل این جریان، حضرت با فریب خوردگانشان تماس گرفته و در هدایت آنان اهتمام می

سران اصلی این جریان موضع تند اتخاذ کرده و آنان را مورد لعن و تکفیر قرار داد و شیعیان را از هرگونه تماس با 

 روند.رمود: در کمال حیرت زندگی کرده و به مرگ زنادقه از دنیا میآنان بر حذر داشت. حضرت در مذمت آنان ف

 السالم(:آثار امام رضا )علیه

بن کتاب علل ا»، «پاسخ مسائل ابن سنان»، «محض االسالم»، «صحیفۀ الرضا»، «رسالۀ ذهبیه در طب»، «فقه رضوی»

فی که گاه توسط راویان حدیث کتب و تصانی البته در صحت انتساب این کتب به امام تردید وجود دارد، چرا«. شاذان

 آمده که به اشتباه به امامان منتسب شده است.پدید می

یعه نیز در حدیث ش« مکتوبات حدیثی امامان شیعه»و « های مسائلمجموعه»البته در همین دوران هم بود که دو پدیدۀ 

 پا به عرصۀ وجود گذاشت.

 مجموعه های مسائل در حدیث شیعه:

اند و پاسخ آنان همانند دیگر روایاتشان حجّت بوده است. از جملۀ این مسائل صلی سؤاالت، امامان بودهمخاطب ا

 عبارتند از:

 مسائل آزمونی: (1

اند. در صورتی که مدعی امامت بدون گذاشتهمسائلی که فقها با استفاده از آن، امامت امامان شیعه را به آزمون می

شد. مجموع این سواالت در عهد امام داد، امامت و حقانیت او ثابت میپاسخ میتأمل و به طور صحیح به سؤاالت 

 مسئلۀ شرعی بالغ شده بود.  30000و در عهد امام جواد به  15000السالم( در حدود رضا )علیه
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 مسائل شرعی روزمره: (2

ی به محضر د نموده، با شرفیابسواالتی که شیعیان در مقام انجام تکالیف دینی یا در برخورد با مخالفان به آن برخور

 اند.شدهالسالم( یا از طریق مکاتبه، حکم آن را از امامان جویا میائمه )علیهم

 مکتوبات ائمه در حدیث شیعه:

 های امامان شیعه است.ها و حتی پیغامها، دستور العملبخش اول: نامه

 اند.کردهاط مختلف ارسال میهای امامان در ذیل سؤاالتی است که شیعیان از نقبخش دوم: پاسخ

شیعیان و تقدیم آن به حضور امامان بوده و آوری سؤاالت ای از یاران امامان مسئول جمعدر هر عصر و زمانی عدّه

مکنّی به « دعمر بن محمد بن یزی»اند، برخی از این افراد عبارتند از: کردهمتقابال پاسخهای ایشان را به شیعیان ابالغ می

 «.عبد اهلل بن مسکان»و « عبد اهلل بن ابی یعفور»و « ابواألسود»

السالم( در ذیل گذاشت و امام )علیهالبته در مواردی هم سؤال کننده سؤال خود را نوشته و جای پاسخ را خالی می

شد، یده مخوان« توقیع»شد نمود. پاسخی که بدین طریق دریافت میهمان سؤال پاسخ را با خط مبارک خود درج می

 شود.خوانده می« استفتاء»کاری که امروزه نسبت به مراجع تقلید 

 ارزش مکتوبات حدیثی:

در مسئلۀ مکاتبه با توجه به عدم حضور راوی از یک طرف و احتمال وقوع زیاده و نقصان در محتوای حدیث از طرف 

 شود.دیگر، اطمینانی به صحت و سقم آن حاصل نمی

آید که خط امامان برای اصحاب و راویان آنان معروف و مشخص بوده و آنان با رؤیت برمیلکن از بعضی شواهد 

 شدند.آن دچار تردید و نگرانی نمی

 کردند.ها و توقیعات خود، مهر مخصوص به خود را درج میضمنا حضرات در پایان نامه

 گرفت.های مطمئن صورت مینکتۀ دیگر آنکه ارسال سؤاالت توسط واسطه
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توان نتیجه گرفت که ارزش بسیاری از احادیث مکتوبه به مرتبه احادیث مسموعه ارتقاء یافته و از نظر میپس 

کارشناسان حدیث در شمار احادیث صحیح قرار گرفته است. ضمن اینکه اینگونه احادیث مصونیت بیشتری در مقابل 

 اند.زیاده و نقصان یا نقل به معنی داشته

 سرنوشت مکتوبات حدیثی:

پس از تقطیع و تقسیم رسائل و توقیعات در بابهای مختلف کتب اربعه و دیگر کتب حدیثی، اصل آنها به تدریج از 

 بین رفته و به دست فراموشی سپرده شد.

 السالم(:یعات امام مهدی )علیهتوق

ای شیعیان هنائبان درخواستالسالم( در ارتباط بودند و این در دوران غیبت صغری مردم توسط نواب اربعه با امام )علیه

کمال »گذاشتند. شیخ صدود در کتاب را تسلیم امام عصر نموده و متقابال توقیعات آن بزرگوار را در اختیار مردم می

« احتجاج»اند. در مورد از توقیعات را درج کرده 30حدود « الغیبه»مورد و شیخ صدوق در  51« الدین و تمام النعمه

 ای از این توقیعات را یافت.توان مجموعهمی« بحار االنوار» 53و  52ز جلد طبرسی مجلد دوم و نی

 مراکز و پایگاههای حدیث شیعه:

اند. در این دو شهر شیعیان به میزان زیادی استقالل داشته و از تعرض خلفای عباسی کوفه و قم از مهمترین این مراکز

 در امان بودند.

درجۀ اول کوفی هستند و این شهر چنان به مرکزیت شیعه، شهرت یافته بود که اگر  السالم( درراویان امام صادق )علیه

 گفتند که او کوفی یا کوفی مذهب است.خواستند به یک نفر عنوان شیعی بدهند میمی

 مهمترین پایگاه تعلیم و تربیت، همان مسجد کوفه است. زو در این شهر نی

به بیت آل أعین، یعنی برادران و برادرزادگان زراره و فرزندانشان اشاره توان از مهمترین بیوت حدیثی شیعه نیز می

 کرد.

 یکی دیگر از مراکز شیعیان در آموزش فقه و حدیث در قرون دوم تا پنجم هجری، بغداد است.
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حمایت برخی خلفای عباسی مانند منصور، هارون و مأمون از دانشمندان و تأسیس مراکز علمی از جمله دار الحکمه 

بود و دیگر اینکه بعضی از شیعیان در دستگاه خالفت عباسی به سمت هایی چون وزارت و دبیری منصوب شدند که 

 اند.فراداز جملۀ این ا« فضل بن سلیمان»و « علی بن یقطین»تأثیر نبود، این خود در حمایت سیاسی از شیعیان بی

تنی چند از امامان شیعه به عراق و شهرهای آن از جمله و البته یکی از دالیل جذب شیعیان به بغداد، جلب و احضار 

 بغداد و سامرا بوده است.

هجری، این شهر شاهد حضور گسترده تر شیعیان بود. محلۀ کرخ نیز مهمترین مرکز سکونت ایشان به شمار  4و  3قرن 

 رفت.می

 ود.های شیعه در ایران و بغداد نیز بسیار مؤثر بپیروزی آل بویه در تقویت حوزه

از جمله فقها و محدثانی که بعد از امام هفتم، شهر بغداد به خود دید عبارتند از: سعید بن جناح، محمد بن ابی عمیر، 

 سندی بن ربیع، یونس بن عبد الرحمن، هشام بن حکم و...

: ابن شاره کردتوان به این افراد ااز جمله علمای بزرگ شیعه نیز که در دوره های بعد در این شهر حضور داشتند می

 قولویه، شیخ مفید، شریف رضی، شریف مرتضی و شیخ طوسی.

از اعتبار و عظمت خاصی برخوردار بوده است. شهر قم اولین مرکز تشیع در ایران  4و  3حوزۀ درسی قم در قرنهای 

ران هنوز طی که ایگردد و در شرایاول هجری باز می است. زیرا سابقۀ ورود تفکّر شیعه به این نقطه به ربع آخر قرن

 گرفتار کشمکش در پذیرش اسالم و باقی ماندن بر دین آباء و اجدادی خود بود، قم مشی مذهبی خود را برگزید.

در  السالم( رسیدند ونخستین بار عمران بن عبد اهلل قمی و برادرش عیسی بن عبداهلل به خدمت امام صادق )علیه

 را اهل بیت خود یاد فردمودند.دیدارهای متعدد با آن حضرت، امام ایشان 

ان دهند. بعضی از این راویان نیز از خاصاز دوران امام هشتم به بعد، شمار کثیری از راویان شیعه را اهالی قم تشکیل می

در حل مشکالت دینی معرفی شدند. « مرجع شیعیان»یا « وکیل»اند و از طرف ایشان به عنوان رفتهائمه به شمار می

 اند.از این قبیل خاندان اشعری

سایر مراکزی که شیعیان در آنها حضور داشتند عبارتند از: بصره، شام، مدینه، مصر، نیشابور، سمرقند، گرگان، ری، 

 خراسان، اهواز، همدان و کاشان.
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 ها با یکدیگر:روابط حوزه

معموال به سفرهای آنان اشاره اخذ و مبادلۀ حدیث بین مراکز علمی بسیار متداول بوده چنانچه در شرح حال راویان 

 های سند روایت بوده است. از دالیل آن تالش محدثان در کم کردن واسطه یشده است و احتماال یک

ظیر ن های مختلف، تقریبا در بین محدثان شیعه بیشیخ صدوق از نظر سفرهای علمی و افاده و استفاده حدیث در حوزه

ه پای او ت استاد و روایت کسی باند در کثراز دیگر این افراد است که گفته نیز« ابراهیم بن هاشم قمی»بوده است. 

 نرسیده است.

 ها با یکدیگر:اختالف و منازعات حوزه

 ده است.شای واقعی نداشته و پس از مدتی با مساعدت امامان و بعضی بزرگان مذهب برطرف میاین اختالفات ریشه

 وجود داشته است:دو دلیل در پیدایش اینگونه منازعات 

 اختالف عقاید: (1

مثال اختالف شیخ صدوق و شیخ مفید در زمینۀ عقاید موجب شد تا با وجود رابطۀ استاد و شاگردی، شیخ 

 ای علیه معتقدات محدثان قم بنویسد.مفید با نوشتن شرح عقاید صدوق، در واقع ردیّه

 تفاوت سبک و سیره: (2

یا اصول جرح و تعدیل در حوزۀ قم سختگیری و شدت بیشتری مثال به طور کلی معیارهای پذیرش روایات 

داشت تا جائیکه به همین دلیل، بعضی از مشایخ قم، نقل روایت از برخی مشایخ بغداد را تحریم کرده بودند 

یا افرادی را که مستحق طعن نبودند، طعن کرده بودند، که اینگونه روایات یکی از عوامل بدبین کردن بزرگان 

 های دینی بوده است. البته بسیاری از این اختالفات مرتفع شد.یکدیگر و ایجاد اختالف در حوزهحدیث به 

 سبک و سیرۀ فنی متقدمان:

جهت صحت حدیث قائل به این شرط گردیدند که حدیث ای از مشایخ در دورۀ دوم از از نشر و تدوین حدیث، عده

اما وقتی  اندراویان در یک یا دو طبقه کیفیت تحمل حدیث خود را مشخص کرده باید با سماع و قرائت همراه باشد.
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ندارند  ایرود، آن وقت وضعیت تحمل نا مشخص شده و لذا محدثان چارهسند حدیث تا دورۀ صحابه و تابعین باال می

 مگر آنکه با عبارت فالن عن فالن وضعیت آن دوره را مشخص کنند.

 طریق روایت:دقت های رجالی در سند و 

تألیف گردید و همراه با رجال برقی و بقایای رجال ابن غضائری اساس تألیفات  5و  4کتب اربعه رجالیه شیعه در قرون 

 رجالی بعد را تشکیل داد.

 دقت های رجالی از همان قرن دوم در بین محدثان شیعه مورد نظر بوده است. 

ۀ خود دارد، ای از صحابالسالم( نسبت به پارهو نکوهشهای ائمه )علیهم هستۀ اولیۀ علم رجال در شیعه، ریشه در ستایشها

 دهد.های اولیۀ علم رجال در شیعه را، روایات امامان معصوم تشکیل میتوان نتیجه گرفت که پایهپس می

 شناسایی راویان ضعیف و مجهول الحال:

تحقیق داده است، از همان ابتدا عدالت راوی به خداوند مطابق آیۀ ششم سورۀ حجرات، در مورد خبر فاسق دستور به 

 عنوان یکی از اوصاف راویان مشخص گردید.

 شود:طبق بررسی رجالیون، اسباب مدح یا جرح یک راوی به دو حوزه مربوط می

 حوزۀ ایمان و عقاید راوی: (1

 هایی چون توحید، نبوت و امامت.بررسی صحت یا انحراف عقاید او در زمینه

حساسیت علمای شیعه به شناخت راویانی معطوف گردید که پیرو مذهب غالت یا متأثر از به خصوص 

های آنان بودند. چراکه در مورد حدیث شیعه بیشترین میزان جعل و تحریف از ناحیۀ این گروه صورت اندیشه

 گرفته.

 بیشتر معروف شدند.« زیدیه، فطحیه و واقفه»از میان فرق شیعی، سه گروه 

بودند و با آنکه خود زید ادعای امامت نداشت، اما هواداران او به غلط « زید بن علی بن حسین»وان زیدیه پیر

 تصور کردند که الزمۀ مقام امامت قیام مسلحانه امام در مقابل منکرات است.
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اختیار در  کردند امامتالسالم( بودند که تصور میفرزند امام صادق )علیه« عبد اهلل افطح»فطحیه نیز پیروان 

 گیرد.فرزند بزرگتر یک امام قرار می

پیروان فرق انحرافی در این دوران اکثرا نه بر اساس هواپرستی و بدعت گزاری، بلکه به دلیل مشتبه شدن 

اند. از این رو روایات این افراد در صورتیکه به غیر از انحراف عقیده، حقیقت، تابع نظام حقیقی امامت نبوده

 گردد.باشد تلقی به قبول شده و به عنوان روایت موثق پذیرفته می مشکل دیگری نداشته

بکیر،  عبد اهلل بن»البته در میان رجال فطحی یا واقفی مذهب، محدثان بسیار بزرگی نیز وجود دارد، همچون 

 و...« خاندان بنی فضال، علی بن اسباط، عمار ساباطی، جمیل بن دراج

 «.خذوا بما رووا و ذروا ما رأو»در مورد خاندان بنی فضال فرمودند: السالم( نیز امام حسن عسکری )علیه

 حوزۀ اخالق و شخصیت راوی: (2

-مسائلی چون: میزان راستگویی راوی، توجه به ضبط صحیح حدیث، تقوای علمی در نقل از اصول و نسخه

ر و هرگونه تزوی های سالم، توجه به وسائط حدیث و کتب، اجتناب از روایات ضعفاء و کذّابان، پرهیز از

تدلیس در نقل روایت، اجتناب از دروغ بستن و جعل حدیث، عنایت به نقل روایت از موثقان و به طور کلی 

 دوری گزیدن از فسق و فجور و محرّمات الهی، همگی از عوامل موثر در توثیق راوی است.

 نمونه هایی از اسباب جرح و تضعیف راوی:

 «ضعیف، کذاب، یضع الحدیث»جعل حدیث شهرت دارد، که از او به عناوینی چون الف( گاه راوی به دروغگویی و 

 شود.یاد می

ای است که ضعفاء و کذابان از او نقل روایت ب( گا ه راوی خود متهم به دروغگویی نیست، اما شخصیت او به گونه

 می شود.یاد « یروی عنه الغالۀ کثیرا»و « یروی عنه الضعفاء»دارند که با عناوینی چون 

های نقل را کم کند و یا اینکه محضر مشایخ حدیث را برد تا واسطهج( گاه راوی از باب تزویر، سن خود را باال می

 کند.درک نکرده ولی ادعای سماع می

 د( گاه راوی گرچه خود موثق بوده اما به طور کلی در نقل از ضعفاء ابایی نداشته است.
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 اند.برد زده و به زیاده و نقصان در مطاوی آن پرداختهدر اصول و مدوّنات حدیثی دست ه(

ا قسمتی از یک حدیث ر بصورت غیر عمد و( در برخی موارد راوی متهم به سوء حافظه یا تخلیط است، یعنی راوی

با حدیث  برعکس، ترکیب نماید و یا حدیث شیعه رابا حدیث دیگر بیامیزد، یا سند حدیثی را با متن حدیث دیگر و یا 

 هل سنت اشتباه کرده، یا مصدر و مأخذ خود را فراموش نماید.ا

 علم رجال و سیر تحول آن در این دوره:

جو ای از اصحاب خود جستهای صادقین نسبت به پارهباید در ستایشها و نکوهشهای علم رجال را مینخستین پایه

 کرد. این سیره توسط امامان دیگر نیز تعقیب گردید. 

ای از یاران و معاصران امامان به فکر افتادند تا با استفاده از روایات معصومان و نیز با دوم هجری عدهاز اواخر قرن 

 توجه به تماس نزدیک با راویان حدیث، به شناسایی راویان ضعیف و بدنام اقدام نمایند.

 قرن سوم طلیعۀ روشن تالشهای شیعه در زمینۀ شناخت رجال حدیث بود.

رجال از حالت سادۀ خود وارد مرحلۀ جدیدتر شده و عالوه بر تألیف کتب مستقل در حوزۀ رجال،  علمدر قرن چهارم 

کردند که این آثار خود، آکنده از اطالعات رجالی تهیه می« فهرست کتب»یا « مشیخه»هایی نیز، با عنوان مجموعه

 بود.

احمد بن ولید قمی، ابوغالب رازی، ابن داود برخی از صاحب اثران این دوره عبارتند از: کلینی، محمد بن حسن بن 

 قمی، شیخ صدوق و...

قرن پنجم عصر تحوّل و شکوفایی علم رجال در حلقۀ متقدمان است. مهمترین منابع رجالی یعنی کتب اربعۀ رجال از 

 .تآثار این دوره است که با همت واالی دو رجالی بزرگ یعنی نجاشی و شیخ طوسی به رشته تحریر در آمده اس

 اختیار الرجال طوسی )گزیدۀ معرفۀ الرجال کشی(

اصل کتاب کشی وجود خارجی ندارد و دقیقا مشخص نیست شیخ طوسی چه اصالحاتی در آن انجام داده اما به هر 

حدیث رجالی وجود دارد که در  1151کند. در نسخۀ موجود مجموعا حال این کتاب به شیخ طوسی انتساب پیدا می
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اند که کشی در ذکر آنان ملزم به رعایت ترتیب، آن اصحاب و معاصران امامان مورد معرفی قرار گرفتهنفر از  515آن 

 باشد.هم به حسب عصر ائمه بوده است. روایات کتاب از نظر اطالعات تاریخی بسیار قابل توجه می

 رجال نجاشی:

بر حوزۀ رجال، در شناخت کتب و مصنفات باشد. او عالوه مطابق بعضی از نظرات، نجاشی سرآمد رجالیون شیعه می

شیعه از تبحر کامل برخوردار بوده و اطالعات دقیقی پیرامون طبقات راویان، مولفان کتب و نسب و نژاد اقوام و 

 خاندانها داشت.

 زندگی می کرده، مورد تعریف قرار داده که از این عده 5تا  2نفر از مصنفان شیعه که در فاصله قرن  1269مجموعا 

 بسیاری در شمار اصحاب و راویان امامان قرار دارند.

 فهرست شیخ طوسی:

نفر از صاحبان تصانیف و اصول شده و در حدود  900این کتاب یکی از چهار کتاب اصلی رجال بوده و بیانگر ترجمۀ 

 کتاب از آثار شیعه را معرفی کرده است. 2000

ی او باشد و از این سه کتاب، دو کتاب از آثار تألیفطوسی میسه کتاب از کتب اربعه رجال شیعه حاصل تالش شیخ 

 حاصل امالء او به شاگردانش است.« اختیار معرفۀ الرجال»بوده و کتاب سوم نیز چنانکه گذشت به عنوان 

 رجال شیخ طوسی:

دوران تاریخی نام نفر از راویان اخبار به ترتیب  8900کتاب الرجال، که به االبواب نیز معروف است. در این کتاب 

باب آن به ذکر راویان و صحابیان رسول خدا و امامان شیعه اختصاص یافته و  13باب دارد که  14اند. کتاب برده شده

ظاهرا به معرفی کسانی اختصاص دارد که پس از دوران ائمه زندگی کرده « فیمن لم یرو عن االئمه»باب آخر با عنوان 

 اند.اند، توفیق مصاحبت و روایت از آنان را نداشتههو یا اگر در دوران امامان بود

 شیخ طوسی در این کتاب در مجموع عنایتی به توثیق یا تضعیف راویان ندارد.
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 :گرایش محدثان به تدوین حدیث و تنظیم جوامع 

ها ه آنگردید که بجزوات کوچکی می اهتمام راویان شیعه بیشتر مصروف نوشتن احادیث و نگهداری آن در قالب

 ردند.کگشت که به آن کتاب و تصنیف اطالق میگفتند و احیانا مطالبی به آن افزوده میاصل یا نسخه می

 های خاصی از احادیث روی آوردند.ای از اصحاب امامان به جمع آوری رشته یا رشتهرفته رفته پاره

روایات به جای مانده را بر حسب موضوعات السالم( به بعد عده ای از محدّثان، اصول و از دوران امام کاظم )علیه

فقهی تبویب نموده و از این کتب و روایات، کتب و جوامع مفصل تری تهیه نمودند که این کار سرآغازی بر پدیدۀ 

 جوامع نویسی بود.

 از جملۀ این افراد عبارتند از: صفوان بن یحیی، علی بن مهزیار اهوازی حسن و حسین بن سعید اهوازی و...

 پیدایش جوامع حدیثی:پنجم:  فصل 

به بعد می باشد. علت پیدایش جوامع عدم وجود مرجعی که بتواند  3پیدایش جوامع حدیثی در شیعه متعلق به قرن 

 پاسخگوی همۀ نیازهای علمی باشد بود.

 محمد بن یعقوب کلینی و کتاب الکافی:

هجری در بغداد اتفاق افتاده. زادگاه او روستای  329در مورد سال تولد او اطالعی در دست نیست اما وفات در سال 

 کلین از توابع شهر ری بوده است.

 ظهور و رشد تشیع در ری نیز مقارن با ایام کودکی و نوجوانی کلینی بوده است.

 کلینی کتاب کافی را طی بیست سال و در اواخر عمر خود تألیف کرده است و پس از آن بود که عازم بغداد گردید.

کلینی تنها کسانی هستند که موفق شدند کتاب کافی را با سماع و قرائت یا اجازه از مؤلف آن دریافت  شاگردان

 نمایند.

شود. وی روایات روایت وجود دارد که سند آن با یکی از مشایخ کلینی شروع می 15339در کتاب کافی مجموعا 

نفر روایت شده که به مشایخ هشتگانه  8لکن بیشتر روایات فوق از  نفر روایت کرده است. 34خود را مجموعا از 
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معروف شده اند، این افراد عبارتند از: علی بن ابراهیم قمی، محمد بن یحی العطار، ابوعلی اشعری، حسین بن محمد، 

 محمد بن اسماعیل، حمید بن زیاد، احمد بن ادریس و علی بن محمد.

عبارتند از: ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار، ابوالعباس احمد بن محمد  از جمله مشایخ معروف دیگر کلینی

 سعید معروف به ابن عقده، ابو سلیمان داود بن کورۀ قمی. بن

 ای در جوامع علمی پیدا کرد.کتاب کافی پس از وفات مولف به تدریج موقعیت ارزنده

تعالی هللاسال وفات چهارمین نایب امام عصر )عجلکلینی در عصر غیبت صغری زندگی کرده و وفات او مصادف با 

 فرجه(، علی بن محمد سمری است. اما در مورد مالقات کلینی با نواب اربعه هیچگونه سندی در دست نیست.

ای در اسناد وان ریشهتنیز باید گفت که نمی« الکافی کافٍ لشیعتنا»در مورد عرضۀ این کتاب بر حضرت حجت و تعبیر 

 دست آورد. تاریخی به

رسد این کتاب از سوی مؤلف آن مسمی به کافی نبوده است. مهمترین دلیل این مطلب عدم اشارۀ کلینی به به نظر می

توان احتمال داد که عنوان الکافی از خطبۀ وی در شروع کتاب نام کتاب در خطبۀ آغازین این اثر بزرگ است اما می

 «.من جمیع فنون علم الدین...کتاب کاف یجمع فیه »...اقتباس شده است: 

 کلینی این کتاب را به تقاضای محمد بن احمد بن عبد اهلل بن قضاعۀ صفوانی یا محمد بن ابراهیم نعمانی نوشته است.

 کلینی با تألیف این کتاب دانشمندان را تا حد زیادی از مراجعه به کتب اولیه و اصول پراکنده بی نیاز ساخت.

تألیف کافی، وجود روایات متعارض در آن دوره و اهتمام کلینی جهت حلّ این مشکل با جمع انگیزۀ دیگر کلینی در 

 ای از روایات صحیح عاری از اختالف بوده است. مجموعهآوری 

معیار کلینی در تمیز روایات صحیح از غیر صحیح عبارت است از: عرضۀ حدیث به کتاب خدا، مقابلۀ حدیث با فتاوای 

 تکه یعنی: در برخورد با دو روای« تسلیم و رضا»به سنت اجماعی و مورد توافق مسلمین و معیار  عامه و عرضۀ حدیث

متعارض که هر دو از نظر سند و سایر قرائن صحیح باشند، از باب تسلیم در مقابل فرامین خداوندی عمل به یکی را 

 اختیار نموده و از عمل به دیگری خودداری ورزد.

 رده گیری برخی علما به این کتاب شده است.همین مالک آخر موجب خ
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 ساختار کتاب: 

باب داشته و مجموع  326کتاب دارای سه بخش اصول، فروع و روضه )روایات پراکنده( است. اصول و فروع مجموعا 

 حدیث است. 15176روایات کتاب 

 «.ائدۀًالکافی و هو من أجلّ کتب الشیعه و اکثرها ف»شیخ مفید در مورد کافی نوشته است: 

 سند روایات کافی:

 ذکر سند کامل در روایات کافی یکی از محسّنات این کتاب است. 

اسناد وجه  اند. در اینگونهبه یکدیگر مربوط شده« عَن»است، یعنی سند با لفظ « معنعن»سند روایات کتاب بصورت 

 ماند.های سند معموال پوشیده میتحمل واسطه

جز اختصار سند ندارد. به ویژه اگر در نظر بگیریم که جامع روایی او حاوی  نقل روایت بصورت معنعن تفسیری

 حدیث بوده است. 16121

در مواردی نیز در سند روایت، قطع، ارسال یا تعلیق به چشم می خورد که البته این موارد در مجموع کتاب رقمی 

 محدود بوده و قابل اغماض است.

دارد که تمیز برخی به راحتی امکان پذیر بوده و بعضی دیگر به سختی قابل در برخی از سندها نیز مشترکاتی وجود 

در سند روایات کافی نامعلوم است، زیرا این اسم بین هفت نفر از « محمد بن اسماعیل»تشخیص است، مثال وضع 

 باشد.مشایخ کلینی مشترک می

ت به کتب حدیثی مراجعه کرده و از آنها روایدر بعضی از موارد کلینی به جای نقل روایت از مشایخ حدیث، مستقیما 

 کند.نقل می

شمار محدودی از رجال کافی از دیدگاه علمای رجال از جمله کشی، نجاشی و شیخ طوسی مورد تضعیف قرار 

 اند.گرفته
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و  سندای از مشایخش یا مشایخ اجازه اش است که او از باب اختصار عده« عدۀ من أصحابنا»در « عدّۀ»مراد کلینی از 

ج آن خودداری یا از این جهت که ذکر یا عدم ذکر اسامی آنان دخلی در صحت یا سقم روایت نداشته است، از در

 ورزیده است.

لی بن ابراهیم ع»اند و این دو در بین مشایخ کلینی دو نفر بیش از دیگران در تربیت وی و تأمین منابع او سهیم بوده

 اشند.بمی« محمد بن یحیی اشعری»و « قمی

حدیث  5072در قرن دهم شهید ثانی اسناد احادیث کافی را مورد بررسی قرار داد و سپس اعالم کرد که کتاب کافی 

 حدیث ضعیف دارد. 9485حدیث قوی و  302حدی موثق،  1118حدیث حسن،  144صحیح، 

قی الجمان کتابی به نام منتفرزند شهید ثانی نیز احادیث صحیح و حسن فقهی شیعه را از کتب اربعه جدا کرده و در 

 فی احادیث الصحاح و الحسان جمع آوری کرده است.

عالمه مجلسی در شرخ خود بر اصول کافی به نام مرآۀ العقول فی شرح أخبار آل الرسول به تعیین نوع روایات نیز 

 پرداخته است.

 ست.استاد محمد باقر بهبودی ا« صحیح الکافی»آخرین اثر در این زمینه نیز کتاب 

 متن روایات کافی:

در بین معیارهای کلینی در انتخاب احادیث معیار تسلیم و رضا با بینش فقهی و اجتهاد کلینی مرتبط بوده و همین 

 آید.موضوع از عوامل نقد کتاب نیز به شمار می

حت یک روایت ص مهمترین دلیل قائالن به  صحت تمام روایات کافی، توجه به سیرۀ متقدمان است که مطابق آن تا به

کردند، اما از نظر متأخران در تشخیص حدیث صحیح، شدند، هرگز به درج آن در جوامع حدیثی اقدام نمیمطمئن نمی

توجه به سند در مقایسه با متن در اولویت قرار دارد؛ حتی بنا به معیار دانشمندان متقدم نیز تعدادی از روایات کافی غیر 

ایات با متن قرآن در تناقض بوده و سنجیدن روایات با قرآن، سیرۀ مشترک شیعه و سنی قابل توجیه است، زیرا این رو

 باشد.می

 روایاتی نیز در کافی وجود دارد که متضمن غلوّ در مقام امامان شیعه و وقوع تحریف در قرآن کریم است.
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 «:مَن ال یحضره الفقیه»شیخ صدوق و 

 خود و دارای دویست کتاب و اثر علمی بوده است. پدرش استاد و سرآمد محدثان حوزۀ قم در عصر

، به مجلس درس 329رسد. وی پس از وفات پدر در سال بعید به نظر می 320احتمال تولد شیخ صدوق قبل از حوالی 

 ها گرفت.سال از محضر آن دانشمند بزرگ بهره 15ابوجعفر محمد بن حسن بن احمد بن الولید روی آورد و مدت 

توانست به دیدار و اقامت کوتاه از شهرهای مشهد، نیشابور، مرورود، بغداد، کوفه، مکه، همدان،  368 تا 352از سال 

 بلخ، سرخس، سمرقند، استرآباد گرگان، فرعانه و احیانا نقاط دیگر موفق شود.

 او مشایخ متعددی داشته است از جمله:

ولید، محمد بن علی بن ماجیلویه و محمد بن پدرش علی بن حسین بن بابویه قمی، محمد بن حسن بن احمد بن ال

 موسی بن متوکل. 

 اند.ای داشتهدر بین مشایخ او پدرش و استادش ابن الولید مقام و موقعیت بسیار ویژه

 شیخ صدوق در جوانی به صف مشایخ حدیث پیوست.

گی از بین این افراد، مشایخ بزر اد مشایخ او بسیار زیاد بوده است که ازشاگردان و راویان آثار صدوق نیز همانند تعد

 اند.شیعه ـ در سطح شیخ مفید و سید مرتضی ـ وجود داشته

تولد و زندگی این دانشمند مصادف با حاکمیت آل زیار و آل بویه در ایران بوده است. در بین خاندان های ایرانی، 

 اند. شیخ صدوق به دعوت رکنافتهآل بویه به حمایت از عالمان و دانشمندان و توجه به دانش و فضیلت شهرت ی

 الدوله ـ یکی از رجال مهم آل بویه ـ به شهر ری وارد شده و شیخ المشایخ شیعیان و رئیس حوزۀ آن دیار گردید.

این شرایط باعث شد تا شیخ صدوق بتواند اوال در کمال سهولت سفرهای علمی خود را آغاز کرده و از محضر اساتید 

س با مندان قرار دهد. ثانیا بدون خوف و تراده کند و متقابال احادیث خود را در اختیار عالقهشیعه و سنی مختلف استف

هایی انجام دهد و یا کتب و مقاالت خود را در دفاع از تشیع و ردّ عقاید مخالفان مخالفان مذهب تماس گرفته و مناظره

 انتشار دهد.

 ه کار رفته است.رئیس المحدثین بیش از هر تعبیر دیگر در مورد وی ب
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اثر دارد و فهرست کتابهایش مشهور است و نکتۀ حائز اهمیت ابتکار جالب او در تبویب روایات و  300او در حدود 

 موضوع بندی آن است.

 هجری موجود بوده اما امروزه آثار محدودی از او باقی مانده است. 6البته بیشتر آثار او تا حدود قرن 

 «:الفقیهمن ال یحضره »بررسی کتاب 

باب جمع آوری کرده و در  663کتاب فقهی و  30مولف در این کتاب احادیث فقهی را بر حسب فروع آن در 

خصوص انگیزۀ تألیف باید گفت: به درخواست یکی از مومنین به نام شریف الدین ابوعبد اهلل معروف به نعمت، که 

اهش در اخذ فتوا گکرده و به مطالبش اعتماد کند و تکیهکتابی شافی و وافی در فن فقه می خواست، تا به آن مراجعه 

باشد. شیخ در خواست او را اجابت کرده و کتاب را با حذف سند نوشت تا طرق آن زیاد نشود ـ البته با تنظیم مشیخه 

الۀ عملیه سدر انتهای کتاب این نقیصه را جبران کرد ـ ، لذا این کتاب به عنوان یک خودآموز فقهی یا به تعبری امروز ر

 که بتواند پاسخگوی مسائل شرعی مردم باشد نوشته شده است.

نم کگوید: من در تألیف این کتاب تنها به ذکر روایاتی پرداختم که به آن فتوا داده و به صحت آنها حکم میشیخ می

 و عالوه بر آن، معتقد هستم که این روایات بین من و خدای من حجت است.

ان رفت، اما به تدریج مورد توجه علما و دانشمندابتدا صرفا سندی برای مراجعه مردم به شمار می این کتاب با آنکه در

 واقع شده و همراه با کتاب های کافی و تهذیبین مدار احکام شرعی قرار گرفت.

ابن  استادش« جامع»سعد بن عبد اهلل اشعری، « الرحمه»سه مرجع عمدۀ صدوق در تألیف این کتاب عبارت از کتاب 

پدرش بوده و در صورتیکه حدیث مورد نظر وی در این کتب نبوده از جامع کلینی استفاده « شرایع»الولید و کتاب 

 کرده است.می

 از اشکاالت وارد بر من الیحضر، مرسل بودن بسیاری از روایات است.

از معصوم در آن مشخص  روایت آن مرسل است، یعنی واسطۀ أخذ 2500حدیث دارد، از این بین  5963من الیحضر 

ند کنیست و یا عبارت از روایتی است که گرچه شیخ صدوق نام راوی یا صاحب کتابی که روایت را از آن نقل می

 آورده است، لکن در مشیخۀ خود طریقی تا آن راوی یا صاحب کتاب ذکر نکرده است.
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چنین گروههایی برای دریافت حکم و فتوای اند و مخاطب وی در کتاب در درجۀ اول مقلدان او و عموم طبقات بوده

 دینی احتیاجی به سند روایت ندارند.

 اند.برد که اکثر آنها از صاحبان کتب و اصول اولیه بودهنفر نام می 379شیخ صدوق در مشیخۀ خود جمعا از 

 نکاتی در مورد مشیخه من ال یحضر:

با تعلیق سند درج شده است طریقی برای آنان  نفر از کسانی که روایات آنها 120این مشیخه کامل نیست و  (1

 در مشیخه وجود ندارد و برخی معتقدند که شیخ صدوق در این مورد دچار فراموشی شده است.

شود، دارای کتاب یا اصلی نبوده اند تا شیخ صدوق نفر از کسانی که سند روایات به آنها منتهی می 50تعداد (2

کرده و طریقی تا آنها ذکر کند. احتماال این احادیث با استفاده از کتاب به استخراج روایت از کتب آنها اقدام 

 جامع ابن الولید و الرحمه سعد بن عبد اهلل بوده است.

شوند از سوی علمای رجال تضعیف شده و یا نفر از کسانی که سند روایات به آنان ختم می 50بیش از  (3

ه بر مرسالت این کتاب که اعتبار آنها محل تردید باشند. مطلب تعجب انگیز آنکه عالومجهول الحال می

 گیرد.است، بخش زیادی از روایات مسند نیز در ردیف روایات ضعیف قرار می

عالمه مجلسی: شیخ صدوق نیز همانند دیگر متقدمان صحیح را بر حدیثی اطالق کرده که از نظر او محل 

بدان دسترسی داشته و بر اساس آن به صحت حدیث اعتماد بوده است، لکن دور بودن از قرائنی که متقدمان 

اند سبب شد که متأخران از سیرۀ قدماء عدول کرده و در مورد تعدادی از روایات من الیحضر کردهحکم می

 حکم به ضعف کنند.

البته باید توجه داشت که شیخ صدوق در بین علمای شیعه به وجود بعضا آراء شاذ و فتاوای نادر معروف 

 ای که در میان متقدمان نیز کم سابقه یا بدون سابقه بوده است.گونهاست، به 

نست گردد و باید دابه عقیدۀ برخی محققان فقط در حدود یک پنجم از روایات آن به درجۀ اعتبار و صحت نائل می

که تصریح شیخ صدوق به صحت مندرجات من ال یحضر چیزی جز حکم یک فقیه به صحت فتاوایش نیست و این 

 کم تنها برای وی و مقلدانش قابل اعتماد بوده و لزوما برای فقهای دیگر حجیتی ندارد.ح
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 شیخ طوسی و تهذیب و استبصار:

 هجری در منطقۀ طوس خراسان به دنیا آمد. 385وی در ماه رمضان سال 

سال  40حدود سالگی جهت تکمیل معلومات خود عازم بغداد گردید و در  23هجری یعنی در سن  408او در سال 

اش ه و در نجف اشرف، در منزل مسکونیهجری دار فانی را وداع گفت 460در آنجا زندگی کرد و سرانجام در سال 

 به خاک سپرده شد.

در عصری که شیخ الطائفه شیخ طوسی به بغداد وارد شد، این شهر به عنوان مرکز خالفت عباسیان بوده و مهمترین 

 د توجه همگان قرار گرفت، رشتۀ کالم و عقاید بود.ای که در این دوران موررشته

در این دوران کیان مذهب از درون و بیرون حوزۀ شیعه در تهدید و ناامنی قرار گرفته بود و چنانکه خواهیم گفت این 

 دانشمند نقشی مثبت و وحدت بخش در رفع تناقضات علمی و اجتماعی به عهده گرفت.

 ین پنج تن هستند:مشایخ اصلی شیخ طوسی عبارت از ا

 ابوعبداهلل محمد بن محمد بن نعمان، یا شیخ مفید. .1

 ابوعبداهلل حسین بن عبید اهلل غضائری. .2

 ابوعبداهلل احمد بن عبدالواحد بن احمدبزاز، معروف به ابن الحاشر یا ابن عبدون. .3

 ابوالحسین علی بن احمد بن محمد بن ابی جید. .4

 ت اهوازی.احمد بن محمد بن موسی، معروف به ابن صل .5

 و از این بین شیخ مفید و غضائری نیز اثر بیشتری بر رشد علمی او گذاشتند.

شیخ طوسی عالوه بر این مشایخ توانست مدت زیادی از محضر سید مرتضی استفاده کند و از خواص شاگردان او به 

 شمار رود.

 ز کرد. شیخ طوسی تألیف کتاب تهذیب االحکام را در حیات استاد خود شیخ مفید آغا

ی نیز ضمن اینکه رجال کش دو کتاب از کتب اربعۀ حدیث و دو کتاب از کتب اربعۀ رجال از آثار این دانشمند است.

 توسط او در اختیار طبقات بعد قرار گرفت.
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ابهای کند، زیرا وی در نگارش کتای است که طبقۀ متقدمان را به طبقۀ متأخران وصل میشیخ طوسی مهمترین حلقه

عالوه بر استفاده از کتابهای حدیثی کلینی و شیخ صدوق، از کتابخانه های موجود در بغداد هم استفاده کرده و خود 

 در جریان بسیاری از کتب و اصول اولیه قرار گرفته است.

 زقسمتی از تهذیب االحکام، اثر دیگر شیخ طوسی، در حیات شیخ مفید و به عنوان شرح رسالۀ فقهی او یعنی مقنعه آغا

 گردید.

باب تنظیم شده است. شیخ آغابزرگ تهرانی  393کتاب فقهی و  23روایت بوده که در قالب  13590این کتاب دارای 

 حاشیه بر این کتاب نوشته شده است. 20شرح و  16گوید: می

 شیخ طوسی انگیزۀ اصلی خود از تألیف این کتاب را جمع بین اخبار متناقض و اختالفی دانسته است.

از اعتبار استاد خود به عنوان مرجع شیعیان استفاده کند  سالۀ مقنعۀ شیخ مفید را چارچوب کار خود قرار داد تا اوالاو ر

 و ثانیا بین دیدگاههای استادان مختلف خود در زمینۀ حدیث توافق به عمل آورد.

تفاوت داشت. عالوه بر آن در وی در پذیرش روایات معیاری انتخاب نمود که عمال با معیار دانشمندان قبل از وی 

 ای قائل شد که قبل از وی معمول نبود.پذیرش اخبار مرسل توسعه

در جلد نخست تهذیب، روایات معموال با سند کامل درج شده که اکثرا به نقل از شیخ مفید نقل شده است. اما پس 

ب روایات خود را کرده و از این کتاز وفات شیخ مفید، شیخ طوسی تصمیم گرفت مستقیما به کتب پیشینیان مراجعه 

استخراج کند. او بدین صورت واسطۀ بین خود و صاحبان کتاب را حذف نمود و سپس در پایان کتاب جهت خارج 

 ای مبادرت کرد.کردن روایات از عارضۀ ارسال به نگارش مشیخه

فا نکرده و به روایات فقهی اکت آنچه باعث شده که کتاب تهذیب از جامعیت بیشتری برخوردار باشد این است که او

 سایر روایاتی که در اختیار داشت را نیز به آن ملحق کرد.

خط حاکم بر سیرۀ شیخ طوسی همان خط جمع و تأویل روایات است. او حتی پس از درج اخبار ضعیف ضرورتی 

ا در صورتی به ضعف یا پردازد. وی تنهدر نقد و بررسی آن اخبار ندیده و جز در مواردی نادر به جرح راوی نمی

مع به طوری که ج کند که روایت، مخالف با فتوای مشهور یا معارض با روایت صحیح بوده،جهالت راوی اشاره می

 بین آنها ممکن نباشد.
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 شیخ طوسی اصالت را به فتوای خودش و فتاوای مشهور داده و در تحکیم آن به ذکر روایت پرداخته است.

از ذکر یک خبر به مقایسۀ محتوای آن با فتوای اهل سنت پرداخته و سپس به عنوان حدیثی در بسیاری از موارد پس 

کند، لذا تهذیب االحکام و االستبصار در شناخت شرایطی که در شرایط تقیه صادر شده است، اصالت آن را رد می

 ت.عه، منابع قابل توجهی اساند و نیز بررسی عنصر تقیه در مسیر حدیث شیبردهکه امامان شیعه در آن به سر می

جزء تنظیم شده که دو جزء آن در عبادات و جزء سوم مربوط به معامالت و بقیۀ ابواب  3االستبصار، به گفتۀ مولف در 

 فقه است. این کتاب را شیخ طوسی پس از تألیف تهذیب و با استفاده از آن نگاشته است.

ر استبصار منحصر به اخبار مختلف و ذکم است، در صورتیکه تهذیب جامع اخبار مخالف با یکدیگر و موافق با ه

 طریق جمع بین آنهاست.

 رسد.می 5511روایات استبصار که به دست ما رسیده به تعداد مجموع 

  :حدیث شیعه در دوران متأخران:فصل ششم 

 هجری بازار حدیث دچار رکود شد. 460پس از وفات شیخ طوسی در سال 

اختالف فتوی و تشتت آراء به اوج خود رسید که علت آن اختالف در عرصۀ روایت و در عهد شیخ طوسی که 

حدیث بود. شیخ طوسی تهذیب و استبصار را با هدف جمع بین روایات تألیف کرد. با ظهور این دو کتاب دانشمندان 

صول یدند و رفته رفته افقه از مراجعه به همۀ مآخذ بی نیاز شدند و در نتیجه از نسخه برداری مآخذ اولیه دست کش

 حدیثی اولیه همراه با سایر مآخذ دستخوش فنا و نابودی گشت.

ای هدیدند، همت خود را بر شیوهعلماء و فقهای شیعه که تا حد زیادی از ناحیۀ جمع احادیث خیال خود را آسوده می

 استنباط احکام و فقه استداللی مصروف نمودند.

انی، شهید ث« مسالک االفهام فی شرح شرایع االسالم»محقق حلی، « شرایع االسالم»از جمله آثار این دوره کتابهای 

شهید  «روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه»تألیف شهید اول،  «لمعه دمشقیه»محمد حسن نجفی، « جواهر الکالم»

 ثانی و...

 شیخ طوسی خصوصا با تألیف المبسوط تحولی در فقه شیعه به وجود آورد.
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( که منجر به حاکمیت شیعه شد 907( تا روی کار آمدن حکومت صفویه )454 – 320حکومت آل بویه ) بعد از

 های علمی شیعه جز در موارد استثنایی در شرایط خفقان صورت پذیرفته و با رکود توأم بوده است.فعالیت

ای دهم و هعلوم اسالمی در قرن با روی کار آمدن صفویه دانشمندان شیعه مورد حمایت قرار گرفته و زمینۀ شکوفایی

یازدهم از هر جهت فراهم گشت. دلیل این موضوع دعوت سالطین صفوی از علمای شیعه مناطق بحرین، کوفه، حله 

 باشد.و جبل عامل به ایران جهت نشر معارف شیعه و تعلیم و اجرای احکام مذهب شیعه می

ه پا به در دورۀ صفوی« اخباریگری»که جریانی موسم به  وجود برخی مشربهای فکری در دورۀ متأخران موجب گردید

 عرصۀ وجود گذارد.

فت رمؤسس این جریان شخصی به نام مال محمد امین استرآبادی بود که نخست خود در زمرۀ مجتهدان به شمار می

ی فکری مجتهدان ابه تخریب روش اصولیون و بن« الفوائد المدنیه»و نگارش کتابی موسوم به اما با ترک طریقۀ اجتهاد 

اقدام کرد و با نشر کتاب استرآبادی در ایران و عراق بیشتر علمای اصولی مشرب اخباری شدند و در نتیجه توجه به 

 ای برخوردار گردید.حدیث و علوم آن از رونق دوباره

 علمای نام آوری که در این دوران به مسلک اخباریگری میل نموده و یا در آن راسخ شدند.

 .سید نعمت اهلل جزائری، محمد باقر مجلسی، محمد تقی مجلسی، شیخ حرّ عاملی، ن فیض کاشانیمالمحس

 اهم دستاوردهای حدیثی محدثان در دورۀ متأخران:

 تدوین جوامع گستردۀ روایی

 تألیفات حدیثی در موضوعات خاص

 تحلیل و بررسی و شرح روایات

 تألیفات گستردۀ تفاسیر روایی

 اصول حدیثفعالیت در راستای 

 توسعۀ تألیفات رجالی
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 تکملۀ آثار متأخران در پژوهشهای معاصران.

 

 فیض کاشانی و کتاب الوافی:

 از دنیا رفت. 1091هجری متولد و در  1007وی در 

 برخی از مشایخ او عبارتند از:

د هاشم مازندرانی، سیپدرش شاه مرتضی، مالصدرا، میرداماد، شیخ بهایی، شهید ثانی، مالخلیل قزوینی، محمد صالح 

 .بحرانی

 مهمترین شاگردان او نیز عبارتند از:

 فرزندش علم الهدی، محمد باقر مجلسی، سید نعمت اهلل جزائری، قاضی سعید قمی.

دیثی که جامع بزرگ ح« وافی»که گزیدۀ صافی است. « أصفی»در تفسیر قرآن، « صافی»از جمله آثار حدیثی وی، 

 که در جمع احدیث غیرمذکور در کتب اربعه تألیف شده است.« نوادر»فی است و که خالصۀ وا« شافی»اوست، 

 معرفی الوافی:

این کتاب جامع کتب اربعه بوده که مؤلف آن احادیث مکرر آنها را حذف کرده و بیاناتی نیز در توضیح اخبار و جمع 

 هزار حدیث است. 50باب و شامل حدود  273وافی شامل  مختلفات آن آورده است.

تا آنجا  ام ونویسد: در شرح این کتاب احادیث مهمی از دیگر کتب و اصول حدیثی آوردهفیض در مقدمه کتاب می

 ام.که امکان داشته است بین احادیث متعارض را جمع کرده

 انگیزۀ او از تألیف این کتاب این موارد بوده است: 

 نبودن کتب اربعه، دشواری رجوع به این کتابها، طوالنی بودن آنها که ناشی از مکررات است.کافی 
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 مجلسی و بحار االنوار:

در همان شهر دار فانی را  1111پر برکت در سال  سال زندگانی 73در اصفهان به دنیا آمد و پس از  1037او در سال 

 وداع گفت.

 برخی از مشایخ او عبارتند از:

محمد تقی مجلسی اول، محقق خوانساری، مال محمد صالح مازندرانی، مال حسنعلی شوشتری، مال محسن پدرش 

 فیض کاشانی.

 شاگرد داشته که برخی از آنها عبارتند از: سید نعمت اهلل جزائری، سید ابو القاسم خوانساری و... 274تا حدود 

 یه به زبان عربی است.مورد آن فارسی و بق 86کتاب، که  160تالیفات او بالغ بر 

 کتبی نظیر: بحار االنوار، مرآۀ العقول )شرح کافی(، االربعین، حیات القلوب، عین الحیات و...

مجلسی نخستین محدثی است که دست به ترجمه حدیث زده و آثار مهمی از کتابهای حدیثی را به زبان فارسی تألیف 

از نظر دقت و امانت، بی عیب و نقص است و در واقع وی با  کرد. ترجمۀ مجلسی از آیات، روایات و عبارات عربی،

 در حوزۀ معارف دینی خدمت مهمی به فرهنگ دینی فارسی زبانان انجام داده است. انجام پارسی نویسی

وده است السالم( بانگیزه عالمه از تألیف مجلسی نخست احیاء تراث شیعه و ذخایر اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم

کتابها نیز از بین رفت ال اقل یک نسخه از مجموع کتاب برجا بماند و به اینصورت همۀ کتب شیعه زنده  تا اگر همۀ

 بماند.

 های بحار، از کتب اهل سنت روایات فراوانی نقل شده است.در بسیاری از قسمت

د لکن در صد عالمه در برخی موارد در توضیح مشکالت اخبار و جمع احادیث متعارض بیاناتی ارائه کرده است

ارزیابی احادیث و استخراج صحاح آنها در بحار برنیامده، به طور قهری اخبار ضعیفی هم در البالی ابواب آن دیده 

 شود.می
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 شیخ حرّ عاملی و وسائل الشیعه:

در منطقۀ جبل  1033رسد. وی متولد واسطه به حرّ بن یزید ریاحی شهید و آزادمرد حماسۀ کربال می 36نسب وی با 

 است. 1104عامل و متوفی 

 از جمله اساتید او عبارتند از:

 پدرش حسن بن علی، عمویش شیخ محمد بن علی، جدّ مادری اش، شیخ عبد السام بن محمد و...

 مهمترین شاگردان او نیز عبارتند از:

 عالمه مجلسی، نعمت اهلل جزائری، شیخ محمود بن عبد السالم بحرانی و...

 برخی از آثار ایشان:

وسائل الشیعه، االیقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه، رسالۀ االثنی عشر فی الرد علی الصوفیه، الجواهر السنیه فی 

 االحادیث القدسیه، اثبات الهداۀ بالنصوص و المعجزات.

 وسائل الشیعه:

 80ش از تبر که بیاین کتاب شامل همۀ احادیث احکام شرعی موجود در کتب اربعه و دیگر کتب قابل اعتماد و مع

ی با اختصار باشد. وو از حسن ترتیب برخوردار می باشد. در این کتاب روایات با اسانید آنها گرد آمدهکتاب است، می

دهد. کتاب ای  بابی جداگانه قرار میوجوه جمع روایات متعارض را نیز ذکر کرده و تا حدّ امکان برای هر مسأله

 حدیث است. 35843دارای 

فائده پرداخته که این خاتمه مرجعی مهم  12ای مشتمل بر از درج کامل روایات در کتاب، به تألیف خاتمهوی پس 

 در شناخت مکتب اخباریگری است.

هدف اساسی مؤلف تنها جمع کامل روایات فقهی و تنسیق و تهذیب آنها بوده است نه شرح و تعلیق و تصحیح روایات 

 است.
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 جامع المعارف و االحکام:

( که از جوامع مفصّل و حاوی احادیث مربوط به اصول دین و احکام فقهی به شمار 1242تالیف سید عبد اهلل شبّر )

 مجلد بزرگ تدوین شده است. 14رود. روایات این کتاب از کتب اربعه و سایر کتابهای معتبر برگرفته شده و در می

 منتهی الجمان فی االحادیث الصحاح و الحسان:

نوان شود، توضیحاتی است که حسن بن زین الدین به عند شهید ثانی است. آنچه در این کتاب مهم تلقی میتالیف فرز

فائدۀ علمی در شناخت مسائل مهم علوم  12فقه الحدیث روایات ذیل احادیث انتخاب آورده است. کتاب ضمنا دارای 

 حدیث با تکیه بر دیدگاههای شیعه است.

 عوالی اللئالی:

م بن ابی جمهور احسایی. مولف از ناحیۀ برخی بزرگان شیعه متهم به سهل انگاری در انتخاب روایات صحیح اثر ابراهی

 بوده و از این جهت نقدهای متعددی متوجه او و کتابش شده است.

 اربعین نویسی در حدیث شیعه:

عین مَن حفظَ مِن أمتی أرب»فرمود: این عمل عالمان دینی به ویژه محدثان مستند به حدیثی از پیامبر اسالم است که 

 «.حدیثا مِمّا یحتاجون إلیه مِن أمر دینهم بعثه اهلل یوم القیامۀ فقیهاً عالماً

 عالمه مجلسی این حدیث را حدیثی مشهور و مستفیض بین شیعه و سنی و بلکه متواتر اعالم کرده است.

 کتب ادعیه و مزار:

 متعددی در زمینۀ دعا تألیف کرده، سید بن طاووس است.که آثار  7معروف ترین عالم شیعی در قرن 

 برخی از مهمترین کتابها با این موضوع عبارتند از:

« مالاقبال االع»کفعمی، « جنّۀ األمان الواقیه»کفعمی، « البلد األمین»ابن فهد حلی، « عدۀ الداعی»شهید اول، « المزار»

  سید بن طاووس و...
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 مناقب نویسی:

 گردد.آنچه از خصلتهای نیک و هنرهایی که موجب ستودگی میمنقبت در لغت: 

السالم( به معنای بحث از مدایح و فضائل آنان و به طور گسترده تر اثبات امامت و ذکر مناقب در مورد ائمه )علیهم

 والیت آنان است.

وع عکس شد و این موض مناقب نویسی در دوران صفویه نسبت به دورۀ قبل از آن از آهنگ و شتاب بیشتری برخوردار

 دهد.علیه شیعه را نشان می 13العمل محدثان شیعه در مقابل هجوم تبلیغاتی جریانهای انحرافی فعّال در قرن 

 تحلیل و بررسی و شرح روایات:

هجری احیاء نموده است. وی کتاب بدایۀ الدرایۀ را  10شهید ثانی اولین کسی است که شرح نویسی را از اواسط قرن 

 طلح الحدیث نگاشته و برای سهولت در استفاده خود به شرح آن دست زد.در مص

. شرح برخی اخبار در 2. تألیف کتب مستقل در شرح کتب حدیثی 1شرح کتب حدیث به دو صورت انجام گرفته: 

 خالل مباحث و آثار فقهی.

 شروح و حواشی بر کتب اربعه:

 برخی از شروح کافی:

در این کتاب عالمه در بیان احوال سند روایات، تنها به ذکر نوع آن مثال ضعیف،  سی.مرآۀ العقول، تالیف عالمه مجل

 آورد.حسن و... پرداخته و وجه صحت یا ضعف آنها را نمی

 شرح اصول کافی، مال صدرا.

 مالصدرا ایراد وارد کرده است. شرح اصول کافی مال صالح مازندرانی که در آن بر شرح

 داماد.الرواشح السماویه، محقق 
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 شروح و حواشی من الیحضر الفقیه:

 برخی از شروح آن عبارتند از:

گویند: روضه المتقین در باب خود روضۀ المتقین، عالمه مجلسی. آیت اهلل مرعشی نجفی در مورد این کتاب می

ای فوائد رنظیر و برتر از دیگر شروح است... از حسن تعبیر و آراستگی کاملی برخوردار است... کتاب داشرحی بی

 فقهی و رجالی نیز هست.

 معاهد التنبیه، فرزند شهید ثانی.

 معراج التنبیه، شیخ یوسف بحرانی.

 شروح و حواشی تهذیب االحکام:

 شرح تهذیب االحکام، محمد شریف استرآبادی.

 إحیاء األحادیث محمد تقی مجلسی.

 مالذ األخیار، عالمه مجلسی.

 غایۀ المرام سید نعمت اهلل جزائری.

 و...

 شروح و حواشی االستبصار:

 شرح استبصار، محمد امین استرآبادی.

 کشف االسرار، سید نعمت اهلل جزائری.

 و...
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 شروح و حواشی دیگر آثار حدیثی:

ای از کتابهای همین دوره از جمله الوافی، وسائل الشیعه، بحار االنوار نگاشته شده و شروح و حواشی متعددی بر پاره

 السالم( و دعاهای وارده از معصومانهای نهج البالغه، احادیث پیامبر و امامان )علیهمای از خطبهپاره نیز برخی به شرح

 اند. پرداخته

از دیگر فعالیتهای حدیثی دور متأخران نگارش برخی از کتابهای حدیثی به زبان فارسی و یا ترجمۀ بسیاری از کتابهای 

عصر صفویه است که حقیقتا نهضتی بزرگ جهت آشنایی عموم مردم با  حدیثی به همین زبان در این دوران خصوصا

 رود.فرهنگ حدیث به شمار می

 تألیفات گستردۀ تفاسیر نقلی:

گرایش به تفسیر روایی در میان مفسران شیعه به دلیل عالقه به روایات خاندان عصمت و طهارت شایان توجه است. 

-فسران شیعه را به اعتقاد به انحصار فهم قرآن از طریق اهل بیت )علیهمهمین وابستگی اعتقادی بوده که بسیاری از م

 السالم( کشانیده است.

 تفسیر البرهان:

 مؤلف آنرا بر مبنای روش اخباریون تألیف کرده، از اینرو هیچ سخنی جز روایت در کتابش نیاورده است.

نند که کدر تفسیر قرآن به کسانی مراجعه می نویسد: مردمسید هاشم بن سلیمان حسینی بحرانی در مقدمۀ کتابش می

« اهل الذکر»کند که چرا مفسران در تفسیر قرآن به کنند... وی سپس انتقاد میقرآن را به مقتضای عقیدۀ خود تفسیر می

 نند.کتوجه و مراجعه نمی« و ما یعلم تأویله اال اهلل و الراسخون فی العلم»که خداوند تنها دربارۀ آنها فرموده است 

روایات این کتاب اکثرا مسند است و به همین دلیل امکان بررسی و تحقیق در مورد راویان احادیث برای محققین 

 خورد.فراهم است. در این کتاب روایاتی نقل شده که حتی در بحاراالنوار به چشم نمی

 دارد.« تفسیر الهادی و مصباح النادی»بحرانی تفسیر روایی دیگری نیز به نام 
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 فسیر نورالثقلین:ت

مؤلف آن شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی است. او در خالل تفسیر خود به نقل روایاتی پرداخته که در ظاهر 

و  من به جهت بیان یک اعتقاد»کند: با اجماع علمای شیعه مخالفت دارد. وی مقصود خود از این کار را چنین بیان می

بلکه تنها خواستم که اهل تحقیق بدانند این روایات چگونه و از چه کسانی نقل یا عمل، این احادیث را ذکر نکردم، 

 «شده است و راه توجیه برای خروج از تعارض ظاهری، به رویشان باز باشد...

 توان بر البرهان ترجیح داد، به ویژه آنکه شیخ حویزی از ابتدا خوانندۀ کتابشارزش تفسیری و شیوۀ نورالثقلین را می

کند. حویزی روایات را صرفنظر از توجه به متن یا سند آن بررسی و تحقیق در مورد روایات نقل شده دعوت میرا به 

ها . به عقیدۀ عالمه طباطبایی این تفسیر از بهترین تفاسیر نقلی ـ و بلکه بهترین آنـ از جهت صحت یا ضعف ـ نقل کرده

 ـ است که توسط محدثی خبیر تألیف شده است.

 تفسی القرآن: الصافی فی

نوشتۀ مالمحسن فیض کاشانی. در تفسیر او عالوه بر حدیث، علوم دیگری مانند لغت، قرائت، اعراب، برخی اشارات 

 عرفانی و حتی نظرات تفسیری فیض قابل مالحظه است. 

 فعالیت در راستای اصول حدیث:

ا وجود شود. در مورد حجیت خبر متواتر اختالفی بین علمبه دو قسم متواتر و غیر متواتر تقسیم می حدیث به طور کلی

ندارد. اما حدیث غیرمتواتر محل اختالف است. اکثر علمای متقدم قائل به عدم حجیت آن و فقهای متأخر بر حجیت 

آن اجماع دارند. به عقیدۀ ایشان برای عمل به خبر واحد قواعد و اصولی وجود دارد که استنباط احکام شرع از آن، 

 بدان اصول تکیه دارد. 

 تقسیمات حدیث:

ود ششود. این انواع چهارگانه اصول علم حدیث نامیده میو ضعیف تقسیم میقسم صحیح، حسن، موثق  4حدیث به 

یابد. البته از آنجا که این تقسیم و هریک فروعی دارد که با احتساب خود این چهار قسم به سی نوع افزایش می

 ابداع اقسام دیگر نیز وجود دارد.استقرائی است، امکان 
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ده شبرخی معتقدند که این تقسیمات نزد متقدمین معروف نبوده و حدیث نزد آنان به قسم صحیح و ضعیف تقسیم می

 است.

 اند.برخی واضع تقسیمات جدید حدیثی را سید جمال الدین احمد بن طاووس و شاگردش عالمه حلی دانسته

عتقدند اند و نیز ماستقبال ننموده و آنرا از بدعتهایی که عمل بدان حرام است شمردهعلمای اخباری از تقسیم حدیث 

املی و کند. شیخ حر عالسالم( را افاده میکه اخبار محفوف به قرائنی هستند که وثوق به صدور آن از معصوم )علیه

 اند.اند که بر این روش رفتهفیض کاشانی از جمله افرادی

 شود:دو مطلب خالصه میادعای اخباریون در 

شود محفوف به قرائنی است که وثوق و قطع به صدور آن از تمام اخباری که در شریعت بدانها استدال می .1

السالم( است. از اینرو همۀ اخبار حجیت دارد و تقسیم آن به انواعی باطل است، چون تنویع معصوم )علیه

 مقتضی عدم حجیت برخی از اخبار است.

قدم، حجیت خبر منحصر در محفوف به قرائن بودن آن بوده است. از این جهت تنویع و تقسیم نزد فقهای مت .2

 حدیث از جهت رجال سند از بدعتهایی است که عمل بدان حرام است.

ش السالم( برایدر مورد ادعای اول باید بگوئیم: عهدۀ آن بر مدعی است و هرکه قطع به صدور خبر از معصوم )علیه

 ای جز مراجعه به اسناد روایات ندارد.او حجت است. اما کسی که قطع برایش حاصل نشد چاره حاصل شد، برای

گوئیم: محدثان متقدم بخاطر نزدیک بودن ائمه و کثرت قرائن تحصیل قطع به صدور در جواب ادعای دوم نیز می

ندی سند در کار نبود تا لزوم تقسیم ب السالم( برایشان امری ساده بوده و نیازی به بررسی رجالاحادیث از ائمه )علیهم

 پیش آید.

پس تقسیم و تنویع حدیث امری است که ضرورت آن از سوی برخی علمای متأخر به رسمیت شناخته ش و از اواخر 

قرن هفتم مورد توجه قرار گرفت و در این راستا کتبی در علم درایه و حدیث شناسی پدید آمد که برخی از آنها 

 عبارتند از:

 ۀ القاصدین، شهید ثانی.غنی

 منتقی الجمان، فرزند شهید ثانی.
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 وصول االخیار، پدر شیخ بهایی.

 وجیزه، شیخ بهایی.

 رایه، سید حسن موسوی صدر اصفهانی.نهایۀ الد

 و...

 علم رجال در دورۀ متأخران:

گر معصومین دربارۀ راویان و دیدو مورد از راههایی که توثیق خاص نسبت به راویان احادیث عبارتند از: نصّ یکی از 

 نصّ یکی از بزرگان حدیث یا رجال متقدم.

برخی معتقدند توثیقات متأخران حجت نیست مگر آنکه عالم رجالی نزدیک به عصر متقدمان باشد، پس توثیق علمای 

ناقل و  دارد که رجالی دورهای بعد ارزشی برای استدالل ندارد فلذا تألیفات رجالی دورۀ متأخران در صورتی اعتبار

 جامع آراء گذشتگان همراه با تجزیه و تحلیل دقیق آن آراء از ناحیۀ مؤلف آن باشد.

 :معرفی برخی کتب رجالی 

 فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم:

نفر از علما و مصنفان شیعه و معرفی آثار آنان را در  553( است. کتاب وی شرح حال 504تألیف شیخ منتجب الدین )

 اند.کردهدارد. کسانی که در فاصلۀ شیخ مفید تا زمان مؤلف کتاب زندگی می بر

 معالم العلماء:

نفر از راویان حدیث و معرفی آثار آنهاست. این  1021است. حاوی ذکر  (588) تألیف ابن شهرآشوب مازندرانی

ز پرداخته که اثری از آنها در مصنف نی 600کتاب دارای زوائد و فوائد فراوانی است. از جمله آنکه به شرح حال 

 کتاب شیخ طوسی نیست.

 :(707کتاب الرجال ابن داود حلی )
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وی شاگرد احمد بن طاووس و عالمه حلی است. کتاب او جامع آثار رجال قبل از خود به ویژه اصول اولیه رجالی 

 است.

رار داده و ابهای پیشینیان رمزی قاو در نگارش کتاب به ابتکار جدیدی دست زد، به این شکل که برای هر یک از کت

با استفاده از آن مأخذ نقل های رجالی را معین ساخت. ضمنا راویان موثق را در یک فصل و راویان ضعیف و مجهول 

ای را برحسب حروف الفبا مورد بررسی قرار داد و در پایان فوائدی الحال را در فصل دیگری متمایز ساخته و هر دسته

 اضافه کرد.

 االقوال فی معرفۀ الرجال: خالصۀ

که به  است« کشف المقال فی معرفه الرجال»این کتاب خالصۀ کتاب رجالی دیگر او به نام  (726نوشتۀ عالمۀ حلی )

است که در آن تنها به ذکر نام راویان پرداخته و متعرض جرح و « ایضاح االشتباه»دست ما نرسیده. کتاب دیگرش 

 تعدیل آنها نشده است.

دانشمندان علم رجال در صدد برآمدند تا با استفاده از آثار و منابع رجالی پیشینیان کتابهای جامع تری در علم  7 از قرن

 رجال تألیف کنند.

 تألیف آیت اهلل خوئی است. «معجم رجال الحدیث»جامع ترین کتاب رجالی در شیعه، 

 تکملۀ آثار حدیثی متأخران در پژوهشهای معاصران: 

 الوسائل و مستنبط المسائل:مستدرک 

(، که یک دوره دائرۀ المعارف روایی بوده و نزدیک به بیست هزار حدیث را 1320مهمترین اثر میرزا حسین نوری )

 در خود جمع کرده است.

راسانی باشند. آخوند خاین کتاب از چنان موقعیتی برخوردار شده که فقهاء و دانشمندان از مراجعه بدان بی نیاز نمی

 «.اشدشود مگر اینکه به مستدرک الوسائل هم مراجعه کرده ببر فقیه فحص و جستجو تمام نمی»در این باره گفته است: 

 سفینۀ البحار:

 اثر مرحوم شیخ عباس قمی است که مهمترین کاری است که پیرامون بحار االنوار عالمه مجلسی صورت گرفته است.
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 دی است.جل 25سفینه فهرست کام و جامعی از بحار 

 جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه:

 ( تألیف گردید.1340اثر اسماعیل معزّی مالیری که با پیشنهاد و نظارت آیت اهلل بروجردی )

 هدف از تألیف این کتاب وجود برخی نقائص در وسائل الشیعه بود که عبارتند از:

 تقطیع و پاره پاره شدن برخی احادیث. .1

 به احکام. ذکر نشدن آیات مربوط .2

 درآمیختن احادیث آداب و سنن با احادیث احکام فقهی. .3

 نقل نکردن دقیق برخی احادیث از کتب اربعه. .4

 تعابیر مبهم ذیل برخی احادیث. .5

 عدم نقل همۀ روایات موجود در خصوص یک حکم شرعی در برخی موارد. .6

 تکرار و تقطیع است.لذا این کتاب حاوی تمامی احادیث فقهی توأم با باب بندی مناسب و بدون 

 برخی ویژگیهای این کتاب:

 گرد آوری همۀ روایات یک فرع فقهی در کنار هم. .1

 تلفیق اسناد و متون. .2

 ذکر شدن آیات مربوط به هر باب. .3

 رتبه بندی روایات هر باب با نظم ویژه. .4

 کند.نقل توضیحات مهم که به فهم روایات کمک می .5

 احادیث مربوط به احکام فقهی.جدا شدن روایات سنن، آداب و ادعیه از  .6

 شماره گذاری ابواب و احادیث. .7

 اند.از مصادر اصلی خود نقل شده و با نسخ خطی معتبر مقابله شده احادیث منقول از کتب اربعه .8

 مجلد به پایان رسید. 31در  1383سال طول کشید و در سال  40تدوین این اثر ارزشمند بیش از 
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 میزان الحکمه:

 د محمدی ری شهری است. وی در مقدمه ضمن توجه به دو نکتۀ مهم یعنی:محماثر آیت اهلل 

غنای متون و منابع اسالمی از نظر اشتمال بر براهین محکم علمی وفلسفی پیرامون آفریدگان، معاد و مسائل  .1

 فکری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و عدم توجه شایستۀ متفکران و علمای مسلمان به این واقعیت،

فسر بودن بخشی از قرآن و حدیث نسبت به بخش دیگر آن و مالحظۀ اینکه علمای شیعه به طور شایسته جنبۀ م .2

به کار جمع آوری، دسته بندی و تحقیق روایات غیرفقهی مربوط به قضایای فکری، اخالقی و اجتماعی 

 اند، نپرداخته

 د و جز آن را در خود جمع کرده و بر حسبعنوان کرده است که قصد دارد به تدوین کتابی بپردازد که احادیث مسن

 نظام خاصی مرتب نماید تا برای محقق پژوهشگر دستیابی به متن مطلوب به آسانی فراهم گردد.

های اهل سنت نیز مراجعه کرده البته تکیۀ عمدۀ وی در مطالعۀ احادیث نکتۀ دیگر آنکه ایشان در تألیف این کتاب

 قی هندی است که در حدود چهل و پنج هزار حدیث دارد.اهل سنت بر کتاب کنزل العمّال مت

 کتاب شامل پانصد و شصت و چهار موضوع کلی است.

 الحیاۀ:

اند تا با جستجوی آیات و احادیث و دریافت موضوعی و مجموعی آنها، مسائل بشری و موضوعات مولفان کوشیده

دو منبع کتاب و سنت، در چهار چوب یک دستگاه  و پاسخ این مسائل را، ازحیات و آگاهی و تکلیف را مطرح سازند 

 منسجم فکری عرضه بدارند.

تنظیم جهانشناسی و ایدئولوژی اسالمی از قرآن و حدیث و از فهم مجموعی و موضوعی آنها و عرضه کنندۀ یک 

 ر.انظام مکتبی و یک جریان پیوسته فکری است نه فصل هایی پراکنده و موادی گزیده و فاقد ارتباط اندام و
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 مسند نگاری در حدیث:

السالم( است. این کار حدیث پژوه معاصر شیخ عزیز مسند نگاری بر اساس احادیث ویژۀ هر یک از معصومان )علیهم

ا در جایگاه آن امام رالسالم( مسندی تنظیم کرده و با این کار اهلل عطاردی است. ایشان برای هر یک از امامان )علیهم

 ده است.حوزۀ حدیث شیعه نمایان

 استخراج صحاح کتب اربعه:

آخرین تالشی که در این جهت انجام گرفته است، استخراج صحاح کتب اربعه توسط محمد باقر بهبودی است. معیار 

ایشان در انتخاب احادیث، توجه به متن و سند هر دو بوده است. معیار ایشان در انتخاب احادیث، توجه به متن و سند 

 هر دو بوده است.

 استخراج صحاح انتخابی خود به سیرۀ متقدمان و متأخران هر دو نظر داشته است.در 

ایشان احادیث هر یک از کتب اربعه را علی حده و جداگانه تنظیم نموده، تا نام کتب اربعه پابرجا بماند، و حق مؤلفان 

شده تا  همان صورت اصلی منعکسآنها ضایع نگردد، البته با این ویژگی که عناوین کتب اربعه و شمارۀ احادیث، به 

 بازبینی و وارسی آن بر پژوهندگان و ناقدان آسان گردد.

 

 

 و السالم علیکم و رحمت اهلل

 و آخر دعوانا أن الحمد هلل ربّ العالمین

 


