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 جلسۀ אول

حدیث در سدۀ چهارم و پنجم



 

 

 
 
 
 
 

 درسאهدאف 
  ؛های چهارم و پنجم آشنایی با فضای سیاسی، فرهنگی و אجتماعی سده 
 .های چهارم و پنجم های نگارش حدیثی در سده آشنایی با گونه 

 
 
 

 درآمد
گر معارف یث و دیحد یبرא نیآفر مهم و نقش یدورאن ی چهارم و پنجم هجریها سده، ثیدخ حی تارאز منظر

د، یخ مفیخ صدوق، شی، شینیلکخ ی، همچون شثیپژوهشگرאن و دאنشورאن بزرگ حد. درو یبه شمار م یعیش
ارش ن دورאن نگیعه در אیش یثی حدتب אربعۀک ،ستندیز ی مدورهن یدر א یخ طوسیو ش ید رضی، سید مرتضیس
د ینون باکא. ن دورאن هستندیز محصول אیگر نید یثی حدرאمونِیو پ یثیتاب حدکصدها   عالوه بر آن،افتندی
نشستن آنها، چگونه حاصل  و به بار یثیحد یهابازאر تالش ی، تنوع و گرمیفزون یعنی ، خجستهدۀین پدید אید

به نظر . به وجود نیامد یא دهین پدی چنگری د) به بعدهجری٤٥٠ (م پنجمۀ دوم سدۀیو چرא پس אز نאست شده 
ه ک אستآن دورאن  یو אجتماع یفرهنگ ،یاسیط سی شرאمساعد بودن ،نهین زمیدر אعامل ن یتر مهمه کرسد  یم

  .رده بودک فرאهم هاگونه تالش نیא یمناسب برא یبستر
 
 
 
 

 ن دورאن یא یاسیس یبه فضا ینگاه

و دورאن کاسته شده  ی אقتدאر، אبهت و عظمت خالفت عباس אز چهارم سدۀ سوم و آغاز سدۀشدن یبا سپر
رאن قرאر گرفت و وزرאت دستخوش فساد یار وزیدر אخت ییقدرت אجرא .دیان آن فرא رسکאر یضعف و سست

 در رو אز אینبود و  یابی ان אو قابل دستکیا نزدیفه ین پست با پردאخت رشوه به خلیه אک یא  به گونه؛ان شدیدولت
 برאی אحرאزان ین دربارایم رقابت ١.شدند یب مونصما ینار کگوناگون بر یها به بهانهوزیرאن ، ارم چهآغاز سدۀ

شور پهناور کت یریار مدکدر  یثبات یو ب ینظم یبمترین پیامد آن که کشد  یتر مدی روز به روز شدن پستیא
 یאسالم یهانینار سرزمک  و  گوشه אز و بزرگ کوچک یمحل یهاومتکح یא ن אوضاع آشفتهی در چن.بود یאسالم
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ان یرאن، دولت فاطمیدر אه یآل بودولت . ل شوندیدتب یبزرگ یها به قدرتندآنها توאنستאز  یه برخکسر برآوردند 
ه یآل بو .قدرتمند هستند یهان دولتیאز א یא نمونه، هیان در شمال عرאق و سوریقا و دولت حمدאنیدر شمال آفر

رא אز  یاسیافتند و قدرت سیال یز אستیبر خوزستان و بغدאد ن رאن به سمت غربیאز کبا گسترش قلمرو خود אز مر
 نصب  و و عزل٢ردندکر یفه אو رא تحقیאلمال و پردאخت حقوق به خل تیار گرفتن بیآنان با در אخت. فه ستاندندیخل
ش یگر، گرאی دکوچک یهادولت ین سه دولت مقتدر و برخیא. رא خود به عهده گرفتند ییرאن אجرאیرאن و مدیوز
 یتمام  در אینجاعهیمقصود אز شאلبته  .وشا بودندک یعیج معارف شیترو  دאشتند و درعهیش به کیا نزدی یعیش

ج و یترو یبرא یعیعالمان ش یین فضایدر چن. אست ،هیلیه و אسماعیدی زعم אز א،ن مذهبیمنتسب به א یها فرقه
ومت کح یبانی و پشتکمکنان אز آאز  یعضه بکبل ،نبودندبه رو رو  ی با مانعنه تنها د خودیگسترش معارف و عقا

 ییآشنا .دشش فرאهم یش אز پیب ین دورאنیدر چن یعیغ معارف شیان تبلک אمن ترتیبیز برخوردאر بودند و بدین
 یاسیو س یل אجتماعیدال یابیح و بازیل صحیتوאند در تحل ی مادشدهی یمحل یאز دولتها یبا برخ یאجمال

لذא در אدאمۀ بحث אبتدא با هر یک אز אین دولتها آشنا . ک شایانی نمایدمک ن دورאنیث در אیگسترش حد
 . كه در אین گزאرش، گسترۀ تأثیرگذאری به ترتیب تاریخی مقدم شده אستالزم به ذکر אست. شویم می
 
 
 
 )٣٣٤ ـ ٤٤٨( هیبو آل
 چند نۀیشیآمد و پ ی معه به شماریر شکتف نفوذ ه حوزۀکا گشودند یچشم به دن ینیدر سرزم هیبوآل مرאنان کح

ه به کبود  ینیطبرستان سرزم ٣.ادگار دאشتیخود به  یخی تارمذهب رא در حافظۀ یدیومت سادאت زکدهه ح
گروه  .آمد ی مبه شمارن אنقالبیو یبرא یمحل אمن، ادیز یهاאلعبور و جنگل بلند و صعب یهاوهکل وجود یدل
ن ی خود در אغ مذهبیبه تبل  ون سامان سود جستهیא یعیאستعدאد طب אز یدیو ز یسادאت حسن یه به رهبریدیز

ن منطقه یدر אان رא یومت علوکح د،یحسن بن ز، بزرگ یدאع یאنجام توאنستند با رهبرد و سرن پردאختنیسرزم
ن دولت سقوط یא انیبا هجوم سامان ، هجری٢٧٨سال  ، دره بعد אز سه دههکچند  هر.) ه٢٥٠(ل دهند یکتش
تا زمان  وאنان یجانش. ) ه٣٠١(ابد یال یאست ین نوאحیباره بر א توאنست دو)ناصر אطروش(ر یصغ یدאع ی ول،درک

 .ت دאشتندیمکאز طبرستان حا ییبر بخشهاه یآل بو ظهور
 یت فرماندهمَ در سِאبتدאشان یא. افتندیرشد  ینین سرزمیدر چن ریگ ی ماهفرزندאن بویۀعلی، حسن و אحمد     

 یها افتن آنها فرאهم شد و با گشودن دروאزهی قدرت ینۀه زمکین تا א٤ردندک ی مچ خدمتیمردאو یدولت محل
 قلمرو خود رא )ه ٣٣٢(با فتح خوزستان و بغدאد ردند و سپس ک یزیر های دولت خود رא پی رאز پایهیאصفهان و ش
 ،ی عباسفۀیخل.  به אوج אقتدאر رساند دولت آنان رא، به بغدאد)אحمد (تر کوچک برאدر ورود فاتحانۀ. گسترش دאدند

 قدرت آنان رא به ،مدאلدوله به حسن و معزאلدوله به אح نکر، یאلدوله به علدن אلقاب عمادیبا بخش زین ،یفکאلمست

                                                 
 خزאنۀ دولت مرکـزی رא در  معزאلدوله ـ نخستین אمیر آل بویه در بغدאد ـ تمام אموאل و دאرאییهای  «: نویسد אثیر در אین باره می אبن. ٢

، بیروت، مؤسسة אلتـاریخ  ٢٦٨ ـ  ٢٦٩، ص ٥، ج אلکامل فی אلتاریخ؛ »אختیار گرفت و برאی خلیفه روزאنه پنج هزאر درهم مقرر کرد
 . ه١٤١٤אلعربی، 

، مؤسـسۀ  )ستانروزگار علویان طبر( به بعد ٩٧، صفحۀ شاهیان تاریخ אسالم אز طلوع طاهریان تا غروب خوאرزم رسول جعفریان،   .٣
 .فرهنگی دאنش و אندیشۀ معاصر

 .٨٨، ص آل بویه نخستین سلسلۀ قدرتمند شیعه. ٤
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 یاریچ אختیفه هیشد و خل ی مرهא אدیא هی אمور به אرאده و خوאست سلطان بون دورאن همۀیدر א. ت شناختیرسم
  :دیگو ی مباره نیر در אیثک אبن. نمانده بود یباق ی نامندאشت و אز خالفت جز

رא ندאشت و  یچ فرمانیصدور ه ییفه توאنایه خلک ف شدیسان ضع خالفت آن
 ار معزאلدولهیومت در אختکאمور ح ی تمام،دینار نماکا برین ییرא تع یریتوאنست وز ینم
م یمعزאلدوله تصم یزمان یحت، ن رویدאنستند و אز א ی معباس رא غاصب یبن ،هیآل بو .بود

ت فخالبه ان رא یאز علو یآنان فرد یرא برאندאزد و به جا یאساس خالفت عباسكه گرفت 
 ٥.دیورز ی خوددאرאین كارאز  یاسیمالحظات س ی به خاطر برخ، ولیندك منصوب

 
 

  پرسش
مردאن  در پرورش دولت یرאن، چه نقشیسادאت در مناطق شمال א یغات و نفوذ معنوی تبل، تالشها شماאز دیدگاه

 ؟ دאشتم و پنجم چهاردر سدۀ یعیش
 غ مذهبی و به تبلن سامان سود جستهی אیعی אز אستعدאد طبیدی و زی سادאت حسنیه به رهبریدی گروه ز:جوאب

ان رא در یومت علوکد، حی بزرگ، حسن بن زی دאعین پردאختند و سرאنجام توאنستند با رهبرین سرزمیخود در א
 .ل دهندیکشن منطقه تیא

 
 
 

 ) ه٢٩٦ ـ ٥٦٧(ان یفاطم
 یام و برאندאزیق یبرא ییهامن دست به تالشیدر عرאق و  ی سوم هجرسدۀ یانی پادر دورۀ یلیان אسماعیعیش

تخت به یپابه  کینزد ید אز نوאحی אما آنان با قطع אم،دאشتن  یپ در یא جهیه نتکزدند  یخالفت عباس
ام آنان یدعوت و ق یبرא یتر  مناسبۀنیقا زمیان شمال آفرین می در א.دست چشم دوختنددور ینهایسرزم
 یو علو ی خود رא فاطم)علیه אلسالم(ل فرزند אمام صادق ید به אسماعن گروه با אنتساب خویرهبرאن א .دאشت
 یتونس אمروز نی سرزمان در محدودۀیام فاطمیق. ردندک ی م אثباتیعباس یبر خلفارא ش یخو یو برتر یمعرف
אو . ت همرאه بودیه با موفقک )ه ٢٩٦(آغاز شد  ،یعبدאهللا אلمهد אبو،ن گروهیرهبر א یت אز سویمهدو یابا אدع
 توאنستند بر مصر و ٣٦١ אو در سال ینان بعدیجانش .ندک یزیر ین پین سرزمیت خود رא در אنست حكومتوא

ه کرد کرא صادر  یدیتخت جدیش אز ورود به مصر دستور ساخت پایپ ی فاطمفۀیخل. ابندیال یز אستیشامات ن
ان یفاطم هکאز آنجا  .ن دورאن ساخته شدیز در אی ن»زهرאأل«  با عنوאنن دאنشگاهینخست.  نام گرفت»قاهره«

، معامالت، فرهنگ، استیگوناگون س یها آنان در حوزه. دندیت بخشیع رسمی به مذهب تش،عه بودندیخود ش
تاب ک، ینعمان مغرب یه قاضکن رאستا بود یردند و در אک ی مه رفتاریلیبر אساس مذهب אسماع، حقوق و قضا
ه یلیאسماع یها شهی بر אساس אندخوאهند ی مهک אی یومتکح یאفرאد و نهادها ی رא نگاشت تا برאدعائم אالسالم

علیه (ن تا אمام صادق یده אز معصومیات رسیتاب روאکن یא ی אصلرאزۀیش. باشدمرجع مناسبی ، نندکرفتار 
ه ک ،تابکن دو یא .ث دאردی شرح אحادنۀیدر زم رشرح אالخبا  با عنوאنیگرید یثی حدنگاشتۀ وא. ت אس)אلسالم
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 فاطمیان مانده אز دولت یبه جا یرאث علمیمجمله  אز ،ندیآ ی معه به شماریش یثیتب حدکאمروزه در فهرست 
 . شده אستشتهنگا یلی אسماععۀی ششۀیאندبر אساس ه ک אست

 
 
 

 )٢٩٣ ـ ٣٩٢(ان یحمدאن
پس אز مرگ אو . به אمارت موصل و توאبع آن منصوب شد ی عباسفۀیخل ی אز سو٢٩٣אهللا در سال جاء عبدیאلهאبو

אلدوله به אمارت حلب و حمص  فیس ین پدر شد و برאدرش علیجانش، אلدوله  فرزندش حسن ناصر٣١٧در سال 
ساز  نهیزم، عیش به تشیل گرאین به دلشایא. بنا نهادند ین دو برאدر در عمل دولت مستقلیא. دیدر شامات رس

אز  ی حرאنشعبۀ אبن ظاهرאً. دאشت یز در پیان رא نیعیش شمار شیه אفزאکشدند  یعی شو گسترش فرهنگ جیترو
 خود رא در بةی אلغتابکز ین ینعمان. ست אادگار אوی تحف אلعقول یثیتاب حدک. אست ن دورאنیدر א یمحدثان حلب

تألیف صاحب אثر و  یعیه در معارف شک یزهره حلب ن خاندאن אبنیهمچن. اشتن شهر نگین دورאن و در אیא
 ٦.افتندین دولت پرورش یادگار مانده אز אیبه  یفرهنگ ی در فضا،هستند

 
 
 
 

  یو אجتماع یفرهنگ یمساعد بودن فضا

اسب من یعیتالش دאنشمندאن ش یجامعه رא برא یאجتماع  ـیفرهنگ یفضا، بیان شده یاسیس ی فضایدאیشپ
اهش بود کرو به  انیعیمنطق گذشته نسبت به ش ی و بکتعصبات خش، زین دورאن نیش אز אیچند پهر. ساخت

د خود یان عقایشورאن مذאهب گوناگون در بیآزאد گذאشتن אند، یدن אز تعصبات مذهبیگز ی با دورنیزه یبو آلאما 
 یفضا، در جامعه مسلمانر یغمندאن אندیش یحت ،אدیان و  אهب و فرق مذۀمبه دאنشمندאن ه یگذאر و אرج
دאنش رא  ییوفاکو ش یعلم یفضا یتمک حاאین אمره ک د آوردندیختگان و دאنشورאن رא پدیאز فره یشگریستا
دن یگز ی مردم با آنان در دور تودۀیرنگ و هم ینار همسانکدر  یא هیمان بوکحا یشیאندن آزאدیא .دאشت یپ در

 . ردکفرאهم  ها تمام فرقه یאعتقاد یج مبانیترو یאمناسب بر یبستر، یאز تعصبات مذهب
 אجرאیی אین گروه در אحترאم به عقاید مردم و پاسدאشت باورهای گوناگون سلیقۀ الزم به ذکر אست که    

، متر به آفات قدرتک یپسند و آلودگ  گذشت و منش بزرگوאرאنه و مردمۀیאز روح یمذهبی آنان و برخوردאر
 . د و بر אقتدאرشان אفزودیشان بخشیبه א یدمنورین یگاه مردمیپا

 یشان رא אز رسمیمالحظات א ی אما برخ،ار خود دאشتندکعه رא در دستور یج فرهنگ و شعائر شیتروه یآل بو    
شان ی אن هدف و برنامۀیهم یل در رאستایذ یارهاک و ها  אجازه،صدور فرمانها. ع باز دאشتیردن مذهب تشک
 :بود
 ٧؛) ه٣٥٢ (ن در روز عاشورאیאمام حس یبرא یعلن یرصدور فرمان عزאدא -

                                                 
 . אستאلکافی فی אلفقهنویسندۀ )  ه٣٧٤ ـ ٤٤٧زنده در طول سالهای (אز دیگر شخصیتهای شیعی אین سامان، אبوصالح حلبی . ٦
 . به بعد١٥٠، ص ١٤ج אلمنتظم، ؛ ٢٧٦، ص ١١، ج אلبدאیه و אلنهایه. ٧
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 ٨؛) ه٣٥٢ (یدن אمام علیبه אمامت رس یر برאید غدیروز ع یعموم یصدور فرمان شادمان -
 ٩؛) ه٣٥٢(بر مساجد بغدאد  یعیش ن شعائریبا مضام ییها بهیتکصدور فرمان نوشتن  -
 ١٠؛ در אذאن»אهللا ی ولاًیعل نّأشهد أ« و »ر אلعملیخ یعل یح«عبارت    گفتن  یان برאیعیאجازه دאدن به ش -
 ١١.عهیאمامان ش یهاحرم یبازساز -

 انحاكم، یپرور ختهیو فره یدوست  دאنشۀینار روحکج شعائر آن در یبه ترو یمند ع و عالقهیش به تشیگرא
ت و אز لحاظ یب ل به אهلیا متمای یعی ش،یه אز لحاظ مذهبکرهنمون ساخت  یرאنینش وزی رא به گزبویه آل
 عصر گانۀید یچون محمد بن عم ی دאنشوررو אز אین. نداش بشیج روزگار خوی علوم رאآموختۀ  دאنش،یعلم
  و شاگرد אو صاحب١٢د شدهیبه وزرאت برگز) یم رکحا(אلدوله  نکر یات אز سوینجوم و אدب، ش در فلسفهیخو

אلدوله و شاپور بن  ر شمسی وز"نایس یאبوعل" و ١٣אلدوله دیر مؤیوز ،الم و אدبک، ثی حدאندوختۀ  دאنشعباد  بن 
 .دندش אلدوله ر بهاءیوزـ بغدאد  یهشتاد هزאر جلدتابخانۀ ک مؤسس  ـریאردش
رو یان قدرت و پکدوستان در אر گر و حضور دאنشمندאن و دאنشیدکیاست و علم به ی شدن مردאن سکینزد    

ن یرא در ب یآموز و دאنش ییجو  دאنشۀیحو روאج رو یعلم یبالندگ، ختگانیبه دאنشورאن و فره یگذאر آن אرج
 مند هرهومت بکت حی אز אحترאم و حماها شاخه یאهل دאنش در تمام ی دورאننی در چن.دאشت ی مردم در پتودۀ

د تا یفرאهم گرد یو رونق علم ییوفاک شنۀیزم، در جامعه ییجو و دאنش یدوست علم ید آمدن فضایبودند و با پد
 ادی אز آن یه אمروزه و در دورאن معاصر با عنوאن رنسانس אسالمک یزیچ ؛رآمد نهضت دکیل که به شکآنجا 
 . شود یم

صاحب بن  یعنی، دאنشور یریوز یخ صدوق אز سویش، شاهد بزرگدאشت محدث بزرگ، ین دورאنیدر چن    
 تابخانۀک بخش نتیسد تا زینو ی موאאهدאء به  ی خود رא برאون אالخباریعتاب کز ی ن صدوقخیش ١٤.میعباد هست

نهد و با حضور بر  ی مد رא אرجیخ مفیش ،یא هیر بوی אمאلدوله ،  عضد در بغدאد١٥. گرددشبزرگ، عمومی و مشهور
رא  یعیאز بزرگدאشت عالمان ش یگری دنمونۀو אبه  یمال یهاکمکو  ١٦خیش یماریبه وقت ب، شادتیو ع وאن یبال

ن تا ما آن رא ک شفاعت یه خوאهکאز هر«: گفت ی مشانیאلدوله گاه به א  عضدאند  گفته١٧.گذאرد ی مشیبه نما
 ١٨.»میرא باشیپذ

 ،در پی دאشترא  یعیشتر معارف و فرهنگ شیج بیترو،  فرهنگ و مذهبنۀیآمده در زمدیآزאد پد یفضا    
ت کدر جلسات مناظره و گفتگو شر، ندیخود رא אبرאز نما یباورها یافتند در مجامع رسمیان فرصت یعیه شکچرא
دא یخود رא هو یت باورهایشه و حقانیام אندکאستح، رومندیمنطق ن، به پرسشها و شبهات ییگو اسخ و با پنندک

                                                 
 . همان. ٨
 . همان. ٩
 .١٣٣، ص ٢، ج نشوאر אلمحاضره. ١٠
 .٤٨١، ص بویه نخستین سلسلۀ قدرتمند شیعه آل. ١١
 .٣١٢، ص تتمة אلمنتهی. ١٢
 .٨٤، ص ١، ج ریاض אلعلماء. ١٣
 .١٠٥، ص آل بویه حامیان فرهنگ تشیع. ١٤
 .نویسنده مقدمۀ ،٣، ص عیون אخبار אلرضا. ١٥
 . ه١٣٩٠، بیروت، نشر مؤسسة אألَعلمی للمطبوعات، ٣٦٨، ص ٥، ج لسان אلمیزאنحجر عسقالنی،  אبن. ١٦
 . ١٥٩، ص ٦، ج روضات אلجنات. ١٧
 .٢٢٤، ص ١٧، ج سیر אعالم אلنبالء. ١٨
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 ،گونه جلسات همت گماردند نیل אیک به تش٢٠د در بغدאدیخ مفی و ش١٩شابور و بغدאدین، یخ صدوق در ریش. نندک
 ٢٣.אند ردهکبدאن אعترאف  یبار معتزلאلج و عبد٢٢یب بغدאدیه خطک چنان ٢١،شتر بودید بیخ مفیق شیه אلبته توفک

ر رא در یناپذ یار و تالش خستگکپشت، ییوشاک، رومندیمنطق ن، شهیאند ییایپو، یعلم ییتوאنا، یزگیه پرאنگکאو 
ببرد و ، آمده فرصت به دست رא אزن بهره یشترین و بیتوאنست بهتر، رده بودکبا هم جمع  کیریو ز یینار پارساک
، خیبه روز مرگ ش، یه برخک زدی و خشم مخالفان متعصب رא چنان برאنگکرشابد و یب یادیق زیرو آن، توفیپ

 ٢٤.نندیت بنشیرند و به تهنیجشن بگ
 
 

 پرسش
 ع دאشت؟یج فرهنگ تشی در ترویدر جلسات مناظره و گفتگو چه نقش یعیشمندאن شی شما حضور אندאز دیدگاه

عه رא ی شیت باورهایشه و حقانیام אندکرومند، אستحی به پرسشها و شبهات، منطق نییگو  آنان با پاسخ:جوאب
 .شد  אفزאیش شمار شیعیان میאین אمر سبب كه ردندک یدא میهو
 
 
 
 

 م و پنجم چهاریها در سده یثیحد یتالشها

رא به تالش  یعی عالمان شش אز همهی ب،ن دورאنیא در ی و فرهنگیאجتماع ،یاسیس ین فضاאی یدאیشپ
به  ریناپذ ین بهره رא بردند و با تالش خستگین و بهتریشتریآمده ب ن אز فرصت به دستشایא. دאشت وאتر، אفزون

تابها و کن تالشها در قالب یא .پردאختند یگوناگون علوم אسالم یها  مذهب خود در شاخهیها شهیطرح אند
در  .ادگار ماندی به بعد ینسلها ینشست و برא  به بار،ردندک  یه میرא وאگو یعی ششۀی אنده ساختارک ییها رساله
אز علوم  یاریمادر و مرجع و محور بس، ثیه حدک چرא،  بودها گر شاخهیش אز دیب یثیسهم آثار حد، انین میא

ه بر شمار و کن بود یو چن  بودندهاگر دאنشیتر אز د نندگان آن فزونک ندگان و عرضهیآن دورאن بود و جو
قم و بغدאد  یثیحد یها و بغدאد אفزوده شد و مدرسه یر ،عه در قمیش یو معرفت یثیحد یهانگارش یها گونه

منحصر به ، انیعیش یثیحد یتالشها ٢٥.نهادند یאز خود بر جا یروشن ی و مبانها هیافتند و پایگسترش 
 در ییبایز ینگارشها، یثیبا و ماندگار متون حدیز، قیعم یآنان عالوه بر نگارشها ،نبود یثیحد ینگارشها

                                                 
توאنیـد در    رא مـی   אز مناظرאت شیخ صدوق      אی  نمونه؛  ٤٥٦، ص   ١، ج   مجالس אلمؤمنین ؛  ١٠٤٩، אلرقم   ٣٩٢، ص   رجال نجاشی . ١٩

) عجل אهللا تعـالی فرجـه     (و אمیر אعتقاد خود رא به אمام زمان         אست  אلدوله بوده    حضور رکن   ببینید که در   ،٨٧ ص،  کمال אلدین کتاب  
 . کند بیان میدر آن کتاب 

 .٣٥، ص אلرسائل אلعشرة. ٢٠
 .٢٢، ص ١٢، ج אلبدאیة و אلنهایهدر ) عبیدאهللا بن عبدאهللا(نقیب سنی  برאی آگاهی بیشتر مرאجعه کنید به ترجمۀ אبن. ٢١
 .٢٣١، ص ٣، ج تاریخ بغدאد. ٢٢
 . ١٥٩، ص ٦، ج روضات אلجنات. ٢٣
 .درس پنجم، مدرسۀ حدیثی بغدאد: ک. ر. ٢٤
 .در مبحثی خاص ویژگیهای אین دو مدرسه رא بررسی خوאهیم کرد. ٢٥
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.  אستد آمدهین دورאن پدیدر א شیعه یل رجایها نگاشتهن یبهتر. אدندز سامان دی نثیحد یرאمونی پعلوم
. ده אستتألیف شن دورאن یאز در یث نیאلحد ث و نقدیאلحد فقه ،ثیאلحد بی غرنۀیمتفاوت در زم ینگارشها
 ینگارش یها אز گونه یگزאرش אجمال. ن دورאن אستیادگار אیز ین یثیجامع אز مصنفات حد یاهینگار فهرست

 . میآور ی مین دورאن رא در پیא
 
 
 

 ٢٦یثیحد نگارش یها گونه
 ینگار جامعـ ١

به ، یگوناگون فقهل عنوאنها و موضوعات یذث ناظر به هم در یאز אحاد یא مجموعه یبا گردآور ینگار جامع
 ،افتندینگارش  یگبزر ه جوאمعک های چهارم و پنجم  سدهد و تا یآغاز گرد) لیه אلسالمع(ارאن אمام رضا ی لۀیوس
 علم و אندیشۀ کبر تارند و تا אمروز א ربعه معروفتب אکه به ک یعیجوאمع مشهور ش. مودیخود رא پ یاملکر تیس

 .אستن دورאن یار אک و پرردستبزشمندאن یادگار تالش אندیدرخشند،  شیعه می
 یثیجامع حد نیتر تاب مهمکن یبا نگارش א، قم یثی حدافتۀ مدرسۀی پرورش  و)٣٢٩م ( ینیلکخ ی ش:یافکאل
و  ی موضوعات אعتقاددربارۀ ، אصولبا عنوאن یجلد ن مجموعۀ هشتیدو جلد نخست א .ن نمودیعه رא تدویش
در موضوعات  روضهو جلد آخر آن با عنوאن  ی موضوعات فقهنۀی در زمفروعو پنج جلد آن با عنوאن  یالمک
ه ک ،بغدאد آن در یبردאر  نسخه نشر ونۀیزم ی ول،بودقم  یثی حدتاب گرچه ثمرۀ مدرسۀکن یא .نده אستکپرא
 . فرאهم شد،انات فرאوאن نشر بودکאم یدאرא

برجستۀ   אز مؤلفانکیی )٣٨١م (خ صدوق یشكه אست  یث فقهیتاب جامع אحادکن ی א:هیحضره אلفقی من ال
 .نگاشته אستآن رא ، قم یثی حدمدرسۀ

 .نگاشته אست) ٤١٣م (د یخ مفی אستاد خود شهאلمقنعتاب کح در شر یخ طوسیتاب رא شکن ی א:امکحب אألَیتهذ
ه در زمان خود ک ـ ن אثریא ،بغدאد هستند یثی حدافتۀ مدرسۀی ه אستاد و شاگرد هر دو پرورشکאز آنجا 
 یپس אز مدت یخ طوسیش. دیآ ی مبغدאد به شمار یثی حد אز ثمرאت مدرسۀـאست  یفقه یثیتاب حدکن یتر جامع
 . دیآ ی متب אربعه به شمارکف یه در ردکرد ک عرضه  אالستبصارن אثر رא با عنوאنیאز א یא دهیگز

 محمد אلجامع مانند ،ستندیار ما نینون در אختکه אکافتند ین دورאن نگارش یز در אین یگرید یثیجوאمع حد    
 . خ صدوقی شنة אلعلمیمدو ) یخ طوسیאستاد ش(د یبن حسن بن ول

 
 
 ینگار  تکـ٢
 ۀیما توאند دست یم ،یالمکو  ی אجتماع،یאخالق، یهر موضوع אعتقاد. دאرند یموضوعات گوناگون هاینگار کت

 یفضا. رسد ی من دورאن به صدها عنوאنیא یهاینگار کشمار ت. در آن موضوع باشد یثیتاب حدک کینگارش 
 یه نگارشها رא در پگون نیش אی روאج و אفزא،ن عالمانیدآمده بیم بر جامعه و مجموعه مباحثات پدکحا یعلم
 یثیتاب حدکصد رساله و ی به سکیאو نزد. دאنست یسندگیگونه نو نی אدאر طالیهتوאن  ی مخ صدوق رאیش. دאشت

                                                 
آشـنایی  .  مورد אشاره نیز محدود به אین دو قرن هـستند های نمونه. אند های نگارشی در אین مبحث به אجمال معرفی شده   گونه. ٢٦

 .شناسی و جوאمع حدیثی صورت خوאهد گرفت ها در درس سبک ها و نمونه بیشتر با אین گونه



 

http://vu.hadith.ac.ir ١١

 نیمال אلدک، اتیאله نۀی در زمدی אلتوحتابک مانند ،در موضوعات خاص هستند ینگار کشتر آنها تیه بک ،دאرد
 . و بدکین یارهاکآثار  ی در برشمارعمالثوאب אالعمال و عقاب אالت و یدر אمامت و مهدو

 
 
 ی אمالـ٣
ه در آن אسـتاد     کـ  ،افـت آن אسـت    یث و در  ی حد אز عرضۀ  یخود محصول نوع خاص    ،یثیوه אز نگارش حد   ین ش یא

  رא آنشـاگردאن    و   دنـ ک مـی אمـال     و خوאنـد  مـی  شـاگردאن  ی بـرא  ،خود یتابهاک ایحافظه   ث گوناگون رא אز   یאحاد
ـ در א . گفتنـد  ی مـ  آن אستاد  یאمال،  آمد یمتاب در که به صورت    ک شاگرد   وشتۀبه مجموعۀ ن  . ندیسنو یم وه ین شـ  ی

 .شد ی مאشتدادیان آن کو م) אمال(ث ی خوאندن حدخ جلسۀی تارمعموالً
אز  ید مرتضیس یאمالو  یطوس یאمال ،دیمف یאمال، صدوق یאمال یعنی عهیمشهور ش یتاب אمالکچهار     
 . هستند یثی حدنگاشتۀ یهمگ ،آخرتاب ک به جز هکن دورאن هستند یא یهانگارش

 شدۀ ث خوאندهیאحاد یه گردآورک آمد به نگارش دره אإلثنینی یمالאألو  هیَّسیمאلخَ یمالאألز یه نیدین زیدر ب    
 .אستپنجشنبه و دوشنبه  یدر روزها)  ه٤٧٩م ( یگرگان ین شجریبن حس ییحی

 
 
 نویسیـ مسند٤
ث یאحاد شوند و موضوع ی میت אو گردآوریو با محورنار هم کدر  ی رאوکیه אز شد ث نقلین شیوه אحادیدر א
  ومحور بودند ات موضوعیروא یه در گردآورک ،انیعین شی نگارش در بوۀین شی א٢٧.ب آنها ندאردیدر ترت ینقش

 .سندیدندپ  ی م بیشتروه رאین شیه אکسنیان برخالف افت ین یگاه چندאنیجادאدند،  یت میبه موضوع آنها אهم
توאن   رא میتحف אلعقول.  خاص شیعی گزאرش شده אستیی אز مسندنویسی با شیوۀها در אین دورאن نمونه

و ) صلی אهللا علیه و آله( حَرّאنی در אین کتاب روאیات پیامبر شُعبۀ אبن. شمردبرאی אز مسندنویسی شیعی  نمونه
 گفتنی אست که אو روאیات هر אمام رא در یک .باب مرتب کرده אستزده یرא در س) אلسالم  علیهم(אمامان 

صلی (אز پیامبر ) علیه אلسالم(ترتیب موضوعی אحادیث و همچنین نقل روאیت אمام . آورده אست مجموعه گرد
 .برאی אو אهمیت ندאشته אست) אهللا علیه و آله

ن مجموعه تمامی אحادیث אی. شود אی אز مسندنویسی شمرده می  نیز نمونه)علیه אلسالم( عیون אخبار אلرضا    
نقل ) علیه אلسالم( אمام رضا  که دربارۀ رאعالوه بر آن روאیاتی. تس אرא دאرא) علیه אلسالم(منقول אز אمام رضا 

رא آنان ی ز؛گونه نگارش با مسندنویسی معمول سنیان متفاوت אست אین. آوری کرده אست  نیز جمعאست،شده 
 و  معصومکیات یشده روאادیتاب که در دو ک ینند در حالک ی مینار هم گردآورک رא در ی رאوکیات یروא
  حدیثیبه رאو یچ توجهینار هم گرد آمده אست و هک در ، אست)علیه אلسالم( آن معصوم ه دربارۀک یاتیروא

 . نشده אست
گونـه   بـه אیـن    ،سـنت   אهـل سندگان  یאز نو  کیی) ٩١١ م(אلدین سیوطی    ن جالل ی پسی هاאست در زمان   یگفتن    
 . رא بدین شیوه نگاشتگر אز صحابه ی دیو برخ ) אلسالمعلیها( مسند حضرت فاطمهنویسی روی آورد و مسند

 

                                                 
مـسند و  « تألیف دکتر کاظم طباطبایی و مقالـۀ  نویسی در تاریخ حدیث مسندبرאی آگاهی بیشتر دربارۀ مسندنویسی، به کتاب     . ٢٧

 . مرאجعه کنید٤٤، صفحۀ ٤ ش مجلۀ علوم حدیث،شتۀ علی مختاری در نگا» مسندنویسی
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 پرسش
 ؟ دאدند یان عالقه نشان نمی سنوۀیبه ش یسینوان به مسندیعیچرא ش
ت ی אهمروאیات بیشترمحور بودند و به موضوع   موضوع،اتی روאیان در گردآوریسنبرخالف ان یعیرא شیز :جوאب
 .دאدند یم
 
 
 یو هنر یذوق یها نگارشـ٥

ه אصحاب دאنش به کش رفت یتا آنجا پ ن دورאنیپژوهش و نگارش در א ،آموزش ،یآموز رونق بازאر دאنش
تنوع  یا برאی ،مخاطبان  و خودئقۀقه و ذאیسل، بر אساس عالقه یه برخک بل،ردندکبسنده ن تألیفج یرא یها وهیش

 یبند دسته. آنان بود یگر ذوق هنرانی نماهکدند ینگارش برگز یبرאرא  یא تازه یها وهیش ، אبالغ معارفگونۀدر 
شگام ی پ אلقرאئنبا نگارش یאهللا برق אبوعبد كهها אست وهین شیאز א کییث بر אساس אعدאد موجود در آنها یאحاد
با  ) ه٤٤٩ م( کیرאجک یאلفتح محمد بن علאبو  و אلخصالخ صدوق با نگارشیش. گونه نگارش אست نیא

 .دאرند یف پس אز אو جای در ردمعدن אلجوאهرنگارش 
جعفر  ؛ات אستتألیفگونه  نیאز א یگری دوۀیز شیبر אساس نوع سند ن یثیحد ث در نگارشیאحاد یبند دسته    

  אلمسلسالتتابک ،آمد ی مسند آنها مسلسل به شمار ،یא هیف درאیه با تعرک یثیאحاد یبا گردآور یبن אحمد قم
قرب تاب ک سند، وتاهکث یאحاد یبا گردآور) ٣٠٠م ( یریאهللا بن جعفر حمعبد وאش אز یه پک رא نگاشت چنانخود 
 .ردک رא عرضه سنادאأل
 
 
  تفسیر مأثورـ٦

 در شرح و، ده אز معصومانیث رسیه در آن אحادکات אست یروא یאز گردآور یא ا تفسیر مأثور، گونهیتفسیر نقلی 
 وۀین شی אنۀیشیپ. شوند  یم یآور  جمعقرآن یها سوره  واتیب آی ترت و بهها هیت آیربر محو ،ات قرآنیتفسیر آ
مشاهده  هاگونه نگارش نیא زی نمو پنج مچهار در سدۀ. رسد می) علیهم אلسالم(ان زمان حضور אمام به ینگارش
 :ا هستندنون در دسترس مکه אکن دوره هستند یא یر نقلین تفاسیل אز مشهورتریر ذیسه تفس. شود می
 ؛) ه٤אوאیل قرن  (تفسیر فرאت کوفی •
 ؛) ه٤אوאیل قرن  (قمی بن אبرאهیم علیتفسیر  •
 .) ه٣٢٠پس אز سال  (تفسیر عیاشی •

تفسیر شیخ مانند ، ستندی در دسترس ن دیگر وאند د شدهیز با گذشت زمان ناپدینאز אین قبیل آثار  یبرخ    
 . حسن بن ولیدمحمد بن  تفسیر و  بن بابویه تفسیر علی، صدوق

אقوאل ، ه آنانکن تفاوت ی با אقرאر گرفت انیسنهمان אبتدא مورد توجه אز مأثور ر ی تفسشایان ذکر אست    
صحابه و אقوאل  ن رو چنانچهیאز א. آوردند ی مات بسان قول معصومیر آیدر شرح و تفسنیز رא ن یصحابه و تابع

 یزیبخش ناچ میحذف كن، یوطی سאلدر אلمنثورو  یر طبریستفمانند  ،شانیبزرگ א یر نقلین رא אز تفاستابعی
 .خوאهد ماند یباق
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 یالم نقلک ـ٧
 در حوزۀ یعیش یباورها. ندא هافتینگارش  ،یالم نقلکموضوعات  ن دورאن دریא یها אز نگاشته یادیشمار ز
و فشار  یرکم فو با هجن رویאز א، تفاوت دאشت، رא دאرא بودند روאنی پتیثرکه אک ،مسلمانان ریبا ساعقاید 
و  یباز فرهنگ یدאشت تا אز فضا یم رא وא یعی عالمان ش،ن هجومیא. بودرو به رو مخالفان  یو فرهنگ یاسیس

 ۀگوناگون در شاخ یهاردن آنها و نگارشک توبکم ،به شبهات ییگو ند و با پاسخین دورאن سود جویא یمذهب
و  انیرא نما یعی ششۀیرومند אندیمنطق ن ام وکאستح، یאستوאرند و ینما یپاسدאر یعیش یאز باورها ،یالم نقلک

نار توجه به ک ه درکنمود  ی میهین رאستا بدیدر א. نندکمه یب یאعتقاد یبهایآس ان رא در برאبر آفات ویعی شتودۀ
به ویژه  ،موضوع אمامت  درییهانگارشبه ن سهم رא یشتریب ،نبوت  معاد و،مبدأ ،یصفات אله ،دیمباحث توح

אز ها   نگاشتهنیدر א . كه نقطۀ تمایز شیعیان با دیگرאن بود، אختصاص دهند،)علیه אلسالم (مامت אمام علیא
ل یذ یتابهاک. عه معترف ساختیت مذهب شیشد تا بتوאن آنان رא به حقان ی مان فرאوאن אستفادهیات سنیروא

 :ن دست نگارشها هستندیאز א ییها نمونه
 ؛یعیش یر طبری אز محمد بن جرنیمنאلمؤریمأمامة إ یאلمسترشد ف -
 ؛مذهب یدی زعقدۀ  אز אبننیאلمؤمنریمأفضائل  -
 ؛یه قمیبابو  אز אبنرةیمامة و אلتبصرة من אلحאإل -
 ؛یمسعود نیبن אلحس یعل  אزةیثبات אلوصإ -
 ؛یبن محمد خزאز قم ی אز علثرة אألَیفاک -
 ؛یشاذאن قم  אز אبنضاح دفائن אلنوאصبیإ -
 ؛دیخ مفی ش אزنیאلمؤمنریمأل یتفض -
 ؛کیرאجک אلفتحאبو  אزطهارאألئمة אأل یאلنص عل یف אالستنصار -
 ٢٨.یطبر بن رستم ری אز محمد بن جرمامةدالئل אإل -
 

خ صدوق یش אز لیذ یتابهاک مانند ،אند دهید شده و به دست ما نرسیدر گذر زمان ناپدها   نگاشتهنیאز א یبرخ    
 :ستندینون در دسترس ما نکא ی ول٢٩ אستآورده وאآنها رא در فهرست آثار  یه نجاشک
 ؛ אألئمةیإثبات אلنص عل -
 ؛ه אلسالمین علیאلمؤمنری أمیإثبات אلنص عل -
 ؛إثبات אلنص ار ویإبطال אالخت -
 .نیאلمؤمنریإثبات אلخالفة ألم -
 

 یخ طوسـ  ی شـ  فهرست و   یرجال نجاش همانند  ،  ندא  ه مصنفات אصحاب رא نام برده     ک ییهاتابک ی אجمال     مطالعۀ
 . سازد ی مانیرא نماها   نگاشتهن گروهی אرت تعدאدكث
 

                                                 
چنین אیـن   هم.  אست، ولی فردی غیر אز אو אست     אلمسترشد فی אإلمامه   אگرچه همنام با مؤلف      دالئل אإلمامه گفتنی אست مؤلف    . ٢٨

אند  نام بوده  אگرچه هر سه هم ـ متفاوت هستند، تفسیر طبری و تاریخ طبریدو نفر با محمد بن جریر طبری سنی ـ صاحب کتاب  
 .אند کرده آنان همچنین در یک محدودۀ جغرאفیایی زندگی می. و با یکدیگر نیز معاصر هستند

 .١٠٤٩، ش ٣٨٩، ص ١ ج رجال نجاشی،. ٢٩
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 نگاری ـ غیبت٨
ش אز تولد حضرت یپ یته حک אستجمله مباحثی אز  )ل אهللا تعالی فرجه אلشریفعج(بت אمام زمان یغموضوع 

ژه دאنشورאن و یان به ویعی مورد توجه ش)هم אلسالمیلع(عصر حضور معصومان در   و)عجل אهللا فرجه(عصر  یول
 گونۀ ه هر دوک ن دورهیدر א، אست یعیطب. قرאر گرفته אستبرخی آثار   نگارشۀیما و دست سندگان بودهینو
 انیبا سن ییارویژه در رویبه و انیعیش یبرא و در حال تجربه אست یبرکبت یو غ یبت صغریغ یعنی، بتیغ

در אین موضوع پدید  یشتریب یها د و نگاشتهندشنه رهنمون ین زمیبه نگارش در א سندگانینو  ودیآفر  دغدغه
ن دورאن یא یادگارهایאز  ،تندهسبعد  یها در سده ینگار بتی، مصدر و محور غه مرجعکل یتاب ذکسه . دمآ

אستدالل و  دאرندۀ در بر  نیزتاب آخرکچه   گرא .אند افتهیت آنها نگارش یمحور ث ویه بر אحادیکه با تک אست
 .אستگیری  نتیجه

 ؛)نعمانی(کتاب אلغیبة  -
 ؛)شیخ صدوق(تمام אلنعمة إکمال אلدین و إ یا אلدین کمال -
 .)אلطوسی (کتاب אلغیبة -
 
 
 ٣٠ل و مناقبی فضاـ٩

ـ هـا و شا   یبرتر ۀنندکث بازگو یאز אحاد  یא مجموعه ینگارش وۀین ش یدر א  ـ       هایستگی علیـه  ( ی و אفتخـارאت אمـام عل
ه کאست   یاف و אختالف  کند ش یآبر،  ارشن نوع نگ  یאدر حقیقت   . دوش ی م یگردآور گر معصومان ید  و گاه  )אلسالم
ـ    نـار ک وسـته در یان پیعیش.  آمددیدپ ری غدאنحرאف אز وאقعۀ  یجامعه در پ   یرهبر بر سر  بـن   یאثبـات אمامـت عل
ـ هـا و شا  یان برتر یـ بـه ب  ،  ثی گونـاگون אز قـرآن و حـد        אدلـۀ  بـا ) لیه אلسالم ع( طالب یאب ـ א یهایستگی  زیـ شان نی
 . پردאختند یم

 شاهد نگارش ،دیآ ی مبه شمار یثیحد یهابازאر نگارش یو گرم ی رونق علمه دورۀک م پنج وم چهاردر سدۀ    
 نیشینسبت به دورאن پ و تنوع یبه خاطر فرאوאن هک یא ه گونه ب؛میهستنگاری  فضایلبرگ و بارتر مجموعۀ  پر

 :ردکر אشاره یتب زکتوאن به  ی مهاینگار لتین گروه فضیאز א. مانند אست یب ن خودیو پس
 ٣١؛)אلعباس אحمد بن محمدאبو(قده عُ  אز אبنمیرאلمؤمنینأفضائل  -
 ٣٢؛یدیسلیمان کوفی زمحمد بن  אز میرאلمؤمنینأمناقب אالمام  -
 ؛بن אحمد قمی جعفر  אزثر بعلیٍّ خیر אلبشرنوאدر אألَ -
 ؛)یمغرب یمیفه نعمان بن محمد تمیحنאبو( אز قاضی نعمان طهارشرح אألخبار فی فضائل אألئمة אأل -

                                                 
 به آنچه كه مایۀ אفتخار و مباهات برאی فـرد אسـت،  . به معنای برتری אست و مناقب جمع منقبة אست     » فضیلة«فضایل، جمع    .٣٠

 .شود منقبت گفته می
 و אز نویـسندۀ  علیه אلسالمجزء فی فضائل علی אز אین کتاب با عنوאن ) ٤٢٤ش  ،١٠٢ ص   ،٥ج  ( هאلذریع درطهرאنی   بزرگ آقا. ٣١

 .کند یاد می) ٣٣٣ م(אلعباس أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة אلکوفی وאبآن با نام 
 אو پس אز برپایی دولت زیدیـه در یمـن بـه رهبـری یحیـی بـن حـسین                . در یمن אست   ٣٢٢ در کوفه و متوفی      ٢٥٥אو متولد   . ٣٢

کتـاب  . دאر پست قضاوت آنان شد و تا زمان جانشینان אو، ناصر و مرتضی، بر אیـن پـست بـاقی مانـد                       معروف به אمام هادی عهده    
کتابهـای حـدیثی    «مقالۀ  . (گانۀ سنیان אست     بیش אز سه هزאر حدیث دאرد که بیشتر رجال أسناد آن، אز رجال صحاح شش               مناقبش

 ).١٧٠، صفحۀ ٢٥نژאد، مجلۀ علوم حدیث، شمارۀ  ، تألیف آقای سید علی موسوی»منتشرشده אز زیدیه
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 ؛)عبدאهللا محمد بن عمرאنאبو( אز مرزبانی ما نزل من אلقرאن فی علی -
 ؛)یאلحسن محمد بن אحمد אلقمאبو( یشاذאن قم  אز אبنمأة منقبة -
 ؛یشابورین نید محمد بن אحمد بن حسی אز אبوسعمیرאلمؤمنینأربعین فی فضائل  عن אألَثاًیربعون حدאألَ -
 ٣٣.) ه٤٢٠م ( یدیز یبست ل بن אحمدیאسماع ی אز قاضطالب یبن אب ین علیאلمؤمنریمأفضائل  یאلمرאتب ف -
 

 برخی אز کتابهای  كهאند  و مناقب نیز به دست ما نرسیدهفضایلبسیاری אز کتابهای ه  אست كالزم به ذکر    
 ٣٤.شیخ صدوق אز אین گروه هستند

 
 

  تاریخ و سیرهـ١٠
 نظر، ) ه٣١٠ م (یخ طبریتارمثل  یبزرگ یخیتار یبا پشت سر گذאشتن نگارشها چهارم سدۀ در یسینو خیتار

 ،دאدند میعالقه نشان  ینگار خیه به تارکبودند  یسانکز یان نیعین شایمدر . رده بودکאهل قلم رא به خود جلب 
 یزیچ، آنان بود یخ زندگیان تاریو ب  معصومانرۀیس، یخیموضوعات و مطالب تار نخست آنان در نۀیאما گز
به گزאرش  یخیش אز هر موضوع تاریب انیعیش ن رویאز א. بود سنت אهلنگارאن  خیتار یمهر یه سخت مورد بک
 نندۀک گزאرش یثیبه متون حد یگزאرش ش אز هریپ ن رאهیدر אكه  بود یهیبد وگماردند  ی مهمت گونه אمور نیא

ره با یو س یخیتار یهاگاه نگارشیجاکه אست شایان ذکر  .بها دهند آورند و به آنها یرو یخیتار یها گزאره
 . و مانند آنها قرאر دאرد ینگار فضایلمبحث אمامت و  ی پس אز نگارشها،ثیه بر אحادیکت

 بهباره   نییعی در אش یها  نگاشتهبرخی אز. ده אستشی پیشین نیز توجه ها  در سده معصومانبیان سیرۀبه     
 :אین قرאر אست

 ؛)٣٠٥ ـ ٣٨١ شیخ صدوق( عیون אخبار אلرضا -
 ؛)٣٥٩ ـ ٤٠٦ یسید رض( لمؤمنینمیرאأخصائص  -
 ؛)٤١٣، م شیخ مفید (אلجمل -
 ؛)شیخ مفید (رشاد فی معرفة حجج אهللا علی אلعبادאإل -
 ؛)אحمد بن אبرאهیم زیدی( אلبیت אلمصابیح فی سیرة אلرسول و آل -
 ؛)بطحائی زیدی(سیر אلمطالب یت -
 ؛)بالل آملی زیدیعلی بن (تتمة אلمصابیح  -
 ٣٥.)حسین بن حمدאن خصیبی( ئمة و معجزאتهمألَ فی تاریخ אلنبی و אةאلهدאی -
 

 و چندین کتاب  אلتاریخ،אلجملو  مقتل אلحسین. ستنی دسترس ما درאز אین مجموعه کتابهای فرאوאنی     
 .אین مجموعه אستجملۀ دیگر אز کتابهای شیخ صدوق אز 

 

                                                 
 به کوشش آقایان مهدی مهریزی و علی صدرאیی خـویی،           ٢٣٦ تا   ١٠٥، صفحۀ   میرאث حدیث شیعه  אین کتاب در دفتر ششم      . ٣٣

 . شمسی به چاپ رسیده אست١٣٨٠در سال 
 . گاهی بیشتر به مباحث ضمیمه مرאجعه کنیدبرאی آ. ٣٤
 .אین شخص אز غالیان אست و نگرش אنحرאفی دאرد. ٣٥
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  دعا و زیارتـ١١
 آنان به یمال یهایدگیان به همرאه رسیدولت یارتیز یسفرها ،ن دورאنیא یאز دولتها یاریبودن بس یعیش
ن یא. دאشت یدر پ آنان رא یارتیشمار زאئرאن و دفعات سفر ز شیאفزא ،انهاکن میسفر به א یآزאد، אمامان یهاحرم
ن دورאن و یآمده در אدیپد یعلم یفضا .ساخت میان یرא نما یارتیو ز ییدعا یها به نگاشته شتر،یاز بیאمر ن
 یارتیو ز ییدعا یهارد و نگارشک از فرאهمین نیبد ییگو پاسخ یبرאرא  ی، بستر خوبی نگارشدאر شدن تنوعیپد
 و ها نامه ارتینار نقل زکدر كه م یشو ی مادآوری. ادگار گذאشتیبه  ن دورאنیאز א یماندگار و אرزشمند، دهیپرفا
 یآدאب مستحب و یمال عبادمانند אع ،گرید یبه אمور مستحب، شد ی مهیحرم אمامان توص یه برאک ییدعاها
 :אند مانده یه باقکهستند ها  نگاشتهن یאز א אی نمونهر یز یتابهاک. شد ی مپردאخته زی ن،روزאنه

 ؛)قولویه قمی אبن( کامل אلزیارאت -
 ؛)شیخ مفید( کتاب אلمزאر -
 ؛)شیخ طوسی( مصباح אلمتهجد -
 .)یدیشجری ز یعبدאهللا محمد بن علאبو( فضل زیارة אلحسین -

 : همانند، که אسامی برخی אز آنها در کتابهای فهرست آمده אست،نیز در دسترس ما نیستند یفرאوאن یبهاتاک    
 ؛)خ صدوقیش( ئمهزیارאت قبور אال -
 ؛)یقم ین بن علیجعفر بن حس(تاب אلمزאر ک -
 ؛)یاشی عنضر محمد بن مسعودאبو(تاب אلمزאر ک -
 .)אلخزאز אلقمی ین بن علیحس(אلزیارאت  -
 
 

 دیثאلح  فقهـ١٢
معانی کتاب  .شدتوجه   ...شناسی و אختالف حدیث و אلحدیث، آسیب هم دقیق حدیث، غریببه فدر אین دورאن 

 همانند ،شیخ مفید تألیفات برخی אز. אلحدیث אست אز مبحث غریب ییبای خاص و ز نمونۀ شیخ صدوقאالخبار
 .هستندگونه   אین همنبیاءنحن معاشر אأل، هرسالة فی خبر ماری، رسالة فی معنی אلمولی

تصحیح  رسالۀ. خورد به چشم می منطقی و صحیح به شیوۀدر کتابهای مختلف شیخ مفید نقد حدیث     
 نقد ترین نمونۀ  کهن، صدوق پردאخته אست که به تبیین و تصحیح معارف حدیثی و نقد نظرאت شیخ،אالعتقاد
 .حدیث אستصحیح 

אی جالب و   אز تبیین و تأویل حدیث دست یازیده و نمونه خود به موאردی אمالیسید مرتضی در کتاب    
صلی אهللا علیه (، نمایی زیبا אز سخنان پیامبر אلمجازאت אلنبویهسید رضی نیز در کتاب . خوאندنی אرאئه کرده אست

 .אرאئه نموده אست) و آله
پردאخته ،  ظاهر متفاوتن אحادیث بهایمترین کتابی که به אختالف حدیث و رאههای جمع  در אین میان مهم    

 . אست) אهللاهرحم(شیخ طوسی  خبارאالستبصار فیما אختلف من אألَکتاب 
 شیخ مفید ۀאلمقنعشرح حدیثی کتاب   رא به شیوۀتهذیب אالحکامאبتدא کتاب ، هیه گرאنماین مؤلف و فقیא    

 .ن آنها بودایمאهتمام אو در אین شرح، نقل אخبار متنافی و جمع . نوشت
در אین کتاب، تنها .  אست و تنها به אخبار אختالفی نظر دאردتهذیب אالحکامکتاب  ، گزیدۀ אستبصارابکت    
 . سود جسته אست یאز روش فقه، جمع אخبار مختلف ن رو دریאز א. אستروאیات فقهی دאرندۀ بر
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جوאب تاب کدو . אند که در گذر زمان مفقود شدهאست نگاشته شده نیز  دیگری     در אین زمینه کتابهای
 .ن آثار هستندیאجملۀ אز  دیخ مفیش אز אالخبار ین عن معانیאلمزور و خبارאختالف אأل یאلمسائل ف

 
 

  رجالـ١٣
ه کترین کتابهای رجالی  یقدیمن حال یبا א، ست אن آنهایدאرتر نهپیشی، ن علوم پیرאمونی حدیثایمعلم رجال در 

אند و  د شدهیناپد ای ن دورאنیش אز אیپ یها نگاشته אند و ن دو سدهیא یادگارهایאز ، هستند אمروزه در دسترس ما
  .אند ن رفتهیرفته و خود به مرور אز ببه کار ن دورאن یא یتب رجالکدر مطالبشان ه کنیا אی

فهرست نجاشی و فهرست . طوسی אز مشهورترین کتابهای رجالی אین دوره هستندرجال  و رجال کشی    
ظاهرאً . ندهستنقشی אساسی دאرאی  و در توثیق رאویان حدیث אند جالی فرאوאنی دאشته نیز مطالب رشیخ طوسی

تعدیل و تضعیف رאویان رא نیز پیش شیعه، هدف رجالی  یها رد نگاشتهکادیאین دو کتاب، عالوه بر  سندگانینو
اشته شده و تا ورאن نگگذאر אست که در אین دی مهم و تأثیرهاکتابجمله  نیز אز غضائری رجال אبن. אند رو دאشته

شده אز کتابهای رجالی  ه صورت بازیابیאین کتاب ب. شده אست دیعالمان بوده و سپس ناپد قرنها مورد אستفادۀ
 شیخ ٣٦.رجال دאشته אست که در אختیار ما نیست ی با نام אالسالم کلینی نیز کتابةثق. دیگر چاپ شده אست
  وحیאلمصاب تابکن دو یهمچن ٣٧.دאشته אست) جزء ١٥در ( אلمصابیحאی رجالی به نام  صدوق نیز مجموعه

אستاد  یرאفیس بن אلعباس بن نوح ی אز אحمد بن علبن محمد رجال جعفر ید فیאلعباس بن سع یאب یعل ادאتیאلز
 . ن نگارشها هستندیאجملۀ אز  ٣٨ینجاش

 
 

  فهرستـ١٤
ن سالها یא ه درک بود אز جمله مباحثی، هی حدیثی و معرفی بزرگان شیعها  کتابها و رسالهینگار فهرستموضوع 

چنانچه . دیان دیعیبه ش مخالفان یفرهنگوم د در هجین توجه رא بای אشۀیر. به آن توجه کردندאندیشمندאن 
 یباورهاتا افتند ی و آنان فرصت سود شیعیان بود به ن دورאنیא یو فرهنگ یو אجتماع یاسیس یفضا ،گذشت

 ه در گذشتهکمخالفان  .نندک دفاع مدאرאنه و عقل یمنطق، درست یא وهیبه ش، אز آنها و هدאبرאز كر خود رא آزאدאنه
 در ی سع،ی فرهنگتجاد شبهای با א،جستند ی معه سودیوب شکسر یبرא یومتکو ح یاسیس یهموאره אز فشارها

به برخورد  یچندאناز ین یاسیאز قدرت س یمند به خاطر بهره، آنان در گذشته هکچند هر. دאشتندان یعیمقابله با ش
ی یکی אز אشکاالت. آوردند یرو یفرهنگ یها به هجمه ن دورאن به ناچار،یא אما در ،دندید ینم یو علم یفرهنگ
 ییگو در پاسخ .ندאرند یא نهیشیو پ אند شهیر  یب یان گروهیعیشآن بود که  کردند بر شیعیان وאرد می مخالفان که
 رא یعیش یها  نگاشتههک به شاگردאن خود توصیه نمود ،عیان تشکאز אرسردمدאر دفاع  ،شیخ مفید، ن شبههیبه א

 .شودروشن  گرאنیان بر دیعیش ی علمنۀیشینند تا پک آنها رא منتشر گرאنید یآگاه ینند و برאکفهرست 
ی در علم نگاری شیعه و حت  مهمی در تاریخ حدیث که تأثیر،אهمیتאین توصیه، دو کتاب مهم و پربربنا    

شیخ    نوشتۀ، אلفهرست ورجال نجاشی معروف به ه אلشیعیسماء مُصنِّفأفهرست  .آمدאشت، به نگارش دررجال د

                                                 
 .٣٧٧، ص رجال אلنجاشی. ٣٦
 .٣٩٠همان، ص . ٣٧
 .٢٠٩، ش ٨٦همان، ص . ٣٨
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آوری   رא جمعهنگارאن شیع می حدیثאین دو نویسنده אسا. אند به אین مهم پردאختهאست كه دو کتابی طوسی 
کتابها رא  آن در אستفادۀ אزخود ن אسامی کتابهای آنان و طریق ی همچن،אند کرده و وثاقت آنها رא بررسی کرده

 .אثری אز آن نیست که ، دאشتאلفهرست به نام یقولویه نیز کتاب אبن. אند نیز یاد کرده
 
 

  אخالقـ١٥
ج بوده یمیان محدثان رא در یموضوعات אخالق یدر بعض ینگار کت به گونۀ شترینگارش אحادیث אخالقی ب

 رא به אین  کافیثقة אالسالم کلینی جلد دوم אصول.  در دست אستی فرאوאنی אز אسامی אین کتابهاها نمونه. אست
.  אستردهکن ییتب אخالقی رא رذאیل و فضایلعنوאن אیمان و کفر بسیاری אز با موضوع אختصاص دאده و 

شیخ . همت خود رא در بیان אحادیث אخالق و آدאب صرف کرده אستتحف אلعقول  حرאنی در کتاب شُعبۀ אبن
 خصال و אمالیو حتی کتاب خوאن مصادقة אأل، صفات אلشیعه همانند ،ی خویشهاخی אز نگارشصدوق نیز در بر

 . אستאز אین دست אسکافی نیز אلتمحیصکتاب . به אین موضوع توجه دאشته אست
 . شیخ صدوق אز אین گروه אست אلزهد کتاب؛ست אما نرسیدهبه دست فرאوאنی ی هاكتابگونه نگارشها  אز אین    

 
 
 

 )١( همیضم
 :دینکل مرאجعه یبه منابع ذه یآل بو شتر אز دولتیب یآگاه یبرא
 ؛سمت ، אنتشارאتیهیאصغر فق ی مرحوم عل،هیبو آل خیتار -
 ؛یهیאصغر فق ی عل، قدرتمند شیعهۀبویه نخستین سلسل آل -
 ؛یאهللا نحو فید سیس، عیان فرهنگ تشیه حامیبو آل -
 ؛یئاید ضیسع محمد ترجمۀرومر،ک. ل. ئلجو ،هیبو در عهد آل یفرهنگ یایאح -
 ؛یאلمعارف بزرگ אسالم  دאئرةدر  »هیبو آل« مدخل مقالۀ -
 .عیאلمعارف تش  دאئرةدر  »هیبو آل«  مدخلمقالۀ -
 :دینکل مرאجعه یان به منابع ذیشتر אز دولت فاطمیب یآگاه یبرא
، م١٩٨٥، یאالسالم  ربאلغ دאرلبنان، بیروت،  ،)٨٧٢(ن یאلدس عمادیאدر ،ن بالمغربییخ אلخلفاء אلفاطمیتار -

 ؛چاپ אول
 ؛هینیة אلدیتبة אلثقافکم، )٨٤٥م ( یزیمقر، هیزیאلخطط אلمقر -
 .ش١٣٧٩ ،قم،  حوزه و دאنشگاهدۀکپژوهش، یعبدאهللا ناصر ،ان در مصریفاطم -
 
 
 

 )٢( همیضم
در بر سربۀ موجود یتکאز آنها  کییه کع وجود دאرد یאلدوله به تش فیژه سیحمدאن به و ش آلیبر گرא یشوאهد

محقق  توسطه ک ،یزهره حلب  אبنة אلنزوعیغنتاب ک شتر به مقدمۀیب یآگاه یبرא. در حلب אست نیمشهد אلحس
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 אست و )علیه אلسالم( אمام صادق تاب مؤسسۀکن یناشر א. دینک مرאجعه ، אستو مصحح آن نوشته شده
 . موجود אستنیز  یאفزאر معجم فقه نرم درאی אز אین کتاب  نسخه

 ترجمۀ  وصل سامریف  تألیف،انیدولت حمدאنتاب کبه  ن دولتیخ אیر אز تارتشیب یآگاه ین برאیچنهم    
 .دینکقم مرאجعه  نشر حوزه و دאنشگاه  אز אنتشارאتیاوتکرضا ذ یعل

 
 
 

 )٣( همیضم
 ینگار لیفضا
در  ی و با فرمان אلهشانیخود א یאز سو) لی אهللا علیه و آلهص( امبریپ یبرא ینیو جانش ین رهبرییار تعک چندهر
 یهاگروه برאیب اصتنאن ی אما א،طالب אنجام گرفت یبن אب یعل، های و برترهایستگیشا مدآسر یبا نامزد ریغد
ن یین تعیشی پوۀینان دאد تا به شه آن فرصت رא بیامبر אیگذشت پدر. قابل تحمل نبود  آن روزنفوذ جامعۀپر

ن یא. نندیبرگز ینیرא به جانش یگریبازگردند و אفرאد د ،عتیب  وار אنتخابک و ساز یعنی ، عربدر جامعۀ یرهبر
אز همان آغاز אنحرאف . دאشت یپ رא در ی و سپس پادشاهאز אمامت به خالفت یر رهبریر مسییتغ، بازگشت
ت بودند و در یه در אقلکشان یروאن אی و پ)علیه אلسالم( ی אمام علאنتصابقدمان بر  ثابت، ری غدوאقعۀ جامعه אز

ت یאولو ،شانیא یهایستگیها و شایآن بودند تا با شمارش برتر عه معروف شدند، بریش  جامعۀن بهیپس یمانهاز
ند و یبازگو یار אنتخاب عمومکو با ساز یحت )لی אهللا علیه و آلهص(امبر یپ ینیجانش ی برא رאشانیت אیאهل و

ان و یعین شیب یمذهبو  یعلم یستهادر گفتگوها و نش. نندکشان رא ثابت یان אیعیش و یت אمام علیحقان
علی بن  אثبات אمامت ی برא)صلی אهللا علیه و آله(امبر یث پیات و אحادینار אستدالل به آک در، مخالفان آنها

د به یتوאن ی منمونه یبرא .شد ی مشارهز אین شانیمانند א یب یهایژگی و وهایبرتر، هایستگیهموאره به شا، طالب یאب
خالفت  یشان برאیא یستگیو شا یت אمام علیدر حقان یبا عالمان سن ی عباسفۀیخلمون شرح مباحثات مأ

  نیزر صحابهیشان نسبت به سایא یهای و برترفضایل، ثیات و אحادیه در آن عالوه بر אستناد به آکد ینکمرאجعه 
אست  ذکرالزم به  .رده אستکمباحثات رא گزאرش  نیא ٣٩ون אخبار אلرضایعخ صدوق در یش. مطرح شده אست

نه ین زمیدر א انیعیتالش ش و گسترۀ ی فزونانۀنشאست، طرح شده مفه یخل یه אز سوکگونه مباحثات  نیא
 .افته אستی ز رאهیفه نیش خلیدربار و به گو به ی عباسمأمونه در عصر ک یא  به گونه،אست
 بارۀدر، در عرفات یبا شافعد یאلرش رونها ی אز گفتگوید به گزאرش محمد بن عمر אلوאقدینکز مرאجعه یو ن    
 ث شمارۀی حد،٢٢٩ فحهص ،אلمناقب یאلثاقب ف  كتابدر) ٥٦٠م ( یحمزة אلطوس אبن  كهنیאلمؤمنری אملیفضا
  نیزن و شمار آنهایאلمؤمنری אمفضایلث یאحاد ین گزאرش به فرאوאنیدر א. رده אستكگزאرش گفتگو رא ن یא ٢٠٠

 . אشاره شده אست
نار کنه دست به قلم بردند و در ین زمیز در אیان نیعیش، یאعتقاد یوع نگارشهابا گذشت زمان و شر    

  وهایان برتریز به بیرא ن یبخش، ثیאز قرآن و حد) אلسالم  علیه( یل אثبات אمامت אمام علیدال یبرشمار
אز  البج نمونۀ کیه یبو آل ر دאنشوریوز صاحب بن عباد مامةאإلتاب ک. אختصاص دאدند، شانیא یهایستگیشا
 خود، ن موضوعیא یپس אز چند ٤٠.افته אستینگارش  ه در دورאن مورد بحث ماکست  אگونه نگارشها نیא

                                                 
 .٢، ح ٤٥، باب ٢٠٤، ص ١، ج عیون אخبار אلرضا. ٣٩
 .١٢٦٩ش  ،٣٢١ ص ،٢ج  ،אلذریعه. ٤٠



 

http://vu.hadith.ac.ir ٢٠

 یאمام عل یبرא ینگار لتیفض ٤١.شد  و مانند آن»نیאلمؤمنریمأفضائل « عنوאن با یא تازه یها نگارشۀیما دست
 ٤٢.بازگو شد نیאلمؤمنری אم فضایل آنان پس אزفضایلرد و کت یز سرאیگر معصومان نی به د)علیه אلسالم(

אز  ،)صلی אهللا علیه و آله(امبر یت پیب و אهل ی אمام علفضایل بارۀدر) اتینیאربع (»ثیچهل حد«نگارش     
شتر אز یب یآگاه یبرא. سازد ی مانیبهتر نما رא یعیش سندگانیدر نگاه نو ینگار فضایلت یه אهمک אست یاتکن
در  یدهندیب ی باقر نوشتۀ»نیאلمؤمنری אمفضائلات در ینیאربع«  به مقالۀ،یلفضا در موضوع ها نگارشهگون نیא

 .دینکمرאجعه  ١٥٧ ، صفحۀ١٨ ، شمارۀثی علوم حدمجلۀ
ان نبوده و در یعی شژۀیو، گر معصومانی و د)علیه אلسالم( یאمام عل یبرא ینگار فضایل شایان ذکر אست که     
با نگارش ) ٣٠٣م ( אلسنن یثیصاحب جامع حد یچون نسائ یدفر یو حتאست روאج دאشته  زیان نین سنیب

پس אز ضرب و شتم فرאوאن، אز مسجد אموی  و אنگیزد یمرא بر ی سنصبانع مت خشم،یفضائل عل یص فئאلخصا
 .ندک ین ضرب و شتم رحلت میت به سبب אیدر نهاشود و  شام אخرאج می

 
 
 

 )٤( همیضم
 ینگار بتیغ

 אز معضالت یא کردن گره  و بازر در جامعهی و فرאگی عمومی پاسخ به مشکلیدر پن معموالً ی محدثیها نگاشته
 . آنان بوده אستی و عملیفکر
 آمدن شبهه و אشکال در  دی با مردم موجب پد אیشانمیو عدم אرتباط مستق) ه אلسالمیعل(بت אمام زمان یغ    

ن مشکالت رא ی אز אیبت، برخی غۀ دربارییبهاتاک، با نگارش یعین شیلفאز مؤ یبرخرو  אز אین. دش یعیאذهان ش
بن شاذאن، אز شاگردאن אمام فضل . ند و אستبعاد مردمان رא زאئل کردحیبت رא تشریل غی و دالی و مبانندحل کرد

 .بت دאشتی غۀ درباریتألیف ،)ه אلسالمیعل(رضا 
سه کتاب  كه وضوع شدن میאباب اد نگارش در ی موجب אزدیبت کبری و سپس غیبت صغرید آمدن غیپد    
 .ن گروه هستندی אز אیبة طوسیغאل صدوق و نیکمال אلد، ینعمانبة یغאل
 
 
 ی نعمانةبیغאل

ان رא به سبب غفلت אز אمام عصر یعیشאز  ی برخیزیگر אو غفلت و حق. بود ینیخ کلی شاگرد و کاتب شینعمان
ث منقول ی אحادیآور  در جمعین אثر سعین جهت در אیبد. ستدאن  ی مینی دی אز دאنشهایو دور) ه אلسالمیعل(

 به مقدماتی چونאو در کتاب خود .  آن دאشتیرאمونیبت و مسائل پی غۀدربار) هم אلسالمیعل(אز אئمه 
رض خلو אألین אهللا ال إ«، »ئمة من אألوאحدٍ یمن شک ف«، » عشر אمامااثنإ ةئمإن אأل«، »אالعتصام بحبل אهللا«
 . نقل کرده אستسنت אهل رא אز یثی אز موאرد אو אحادیاریر بسد. אستאشاره کرده  »ر حجةٍیبغ

                                                 
 . ه کردیمدر مبحث پیشین بدین کتب אشار. ٤١
 .٨٨١ش  ،١٦٣ص ، ٧ ج ،هאلذریع .٤٢
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شان ی بعد אۀن در مرحلی بنابرא؛אست) ه אلسالمیعل(شود، وجود אمام دوאزدهم   ین مقدمات حاصل میآنچه אز א    
ث گر مباحیو د) ه אلسالمیعل (ی אمام مهدرۀیبت و אنتظار، عالئم ظهور، سیمباحث غ. پردאزد  یبت میبه بحث غ

 .ن کتاب آمده אستیدر א) ه אلسالمیعل (یمربوط به אمام مهد
 .ن کتاب رא ستوده אستی خود، אۀبیאلغ در کتاب یخ طوسیش    

 
 

 نیکمال אلد
ان نسبت به אمام یعیادآور شده אست که در سفر به مشهد متوجه شدم که شی کتاب خود خ صدوق در مقدمۀیش

אمام زمان . بنگارمکتابی ن موضوع یم گرفتم در אیتصم. אند  شبهه شدهشان، دچاریبت אیو غ) ه אلسالمیعل(زمان 
. م نمودیم ترسیز برאیع نمود و روش نگارش رא نین کار تشجیشان مرא بدیدم و אیرא در خوאب د) ه אلسالمیعل(

 אمام نیی و אنحصار تعیعه و سنیفه אز منابع شین کتاب، אثبات لزوم وجود אمام و خلیشده در א موضوعات مطرح
بت یه، غیدیه، وאقفه و زیسانی کی ردّ אدعا،)ه אلسالمیعل (یبت אمام مهدیاب، غصق אنتیאز طر) ه אلسالمیعل(
 אمام ی در אنتها به زندگانشیخ صدوق. אست) هم אلسالمیعل(ن یبت در کالم معصومی אثبات غ ونیشیامبرאن پیپ

 .אخته אستد مشروح پرאی هه گون آن بیرאمونیشان و مسائل پیبت אیو غ) ه אلسالمیعل(زمان 
 
 
 یخ طوسی شةبیغאل

باره   در אینیبزرگ تهرאن خ آقایش.  אستی کالمی کتاب، باشدیثی حدیکه کتاب אز آنشی بیخ طوسیکتاب ش
 :گوید می

و ) ه אلسالمیعل(مام وجود אإل یة علیة و אلنقلین אلعقلی אلحجج و אلبرאهیقوأقد تضمن 
 ٤٣.ن آخر אلزمایبته ثم ظهوره فیغ
 

 در ی و سعکند میها אشاره  گر فرقهیا אعترאضات دی یعی شخاص موجود در جامعۀ یها شان به شبههیא    
 .ق عقل و نقل دאردی آنها אز طری به تمامییگو پاسخ

ت والدت אمام زمان بت، אثبای حکمت غ،) ...ه، وאقفه ویسانیک(ها  ر فرقهی אمام، فساد قول سا    وجوب عصمت
אند،  دهیام رא د که אمی، کسان)ه אلسالمیعل (یات دوאزده אمام، אوصاف אمام مهدی طول عمر، روא،)مه אلسالیعل(

 אز مباحث  ...، عالئم ظهور و)ه אلسالمیعل( אمام یאنع ظهور، سفرאوشان، میعات אی، توقیمعجزאت אمام مهد
 .ن کتاب אستین אیریش

 ،)٤٥٠ م(אست سته یز ین دورאن می آن در همسندۀیه نوک ،یرجال نجاش در ی لفظسادۀ ی جستجوکیدر     
 . به دست آمدةبیغאل نگاشته با نام سی و سه

 
 
 

                                                 
 .١٤١١، مقدمۀ تحقیق، نشر مؤسسۀ معارف אسالمی، قم، سال ٩، ص ١ج  ،אلذریعه. ٤٣
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 )٥( همیضم
 ینگار یאمال
و شاگردאن אست خوאنده   ی رא میثی אحاد،که אستادآن یعنی بوده אست ث، אمالی نقل و تحمل حدیها وهی אز شیکی

ن یبنابرא .گویند می» یאمال« آمد ید مین گفت و نوشت پدی אی که در پیא  مجموعه به.אند نوشته یمآنها رא 
 .شان אستیانات אیر بیست بلکه تقری به قلم אستاد نی אمالیکتابها

 ی طوسیאمالو د ی مفیאمال،  صدوقیאمالسه کتاب .  دאشته אستیشتریان روאج بیعین شی در بیسینو یאمال    
 .אند افتهیرش  نگان روشیאبه  هستند که یین کتابهایאز مشهورتر

 
 
  صدوقیאمال
 یامیث دאشت و گاه به مناسبت אی حدی אمالۀ هر هفته جلسۀشنبه و جمع سه یخ صدوق، معموالً روزهایش
 אدאمه نیز در سفر یها حت ن جلسهیא. گفت می سخن موضوع ویژۀ آن אیام بارۀا ماه رمضان دری محرم چون هم

خ صدوق سه بار به مشهد رفته و جلسات خود رא در آن شهر ی کتاب، شאمالیدر دورאن  المثبه عنوאن  ،دאشت
 .ل دאده אستیتشک
 ٣٦٨ شعبان ١٩ تا هجری ٣٦٧ رجب ١٨ن جلسات אز یא. هفت مجلس אست  مجموعاً نود و صدوقیאمال    

 .ث خوאنده شده אستی אدאمه دאشته و در مجموع هزאر و چهل و نه حدهجری
ز یث نیموضوع אحاد. ث بودیمتر אز ده حدکشده،   ث خوאندهی אحادالًشان کوتاه و معموی אیثیجلسات حد    

پردאخته نیز   ...ظ وره، موאعیخ و سیت، تاریب  و مناقب אهلفضایلام به یگوناگون بوده و عالوه بر مناسبت א
 .نقل شده אست) ٣١ تا ٢٩(در جلسات محرم ) ه אلسالمیعل(ن یمقتل אمام حس. אست

 
 
 دی مفیאمال

د אست که معموالً در ماه رمضان و در روز شنبه یخ مفی شیثی حدیهای چهل و دو جلسه אز سخنرאنی אزگزאرش
  جلساتل شده אست و در آنیک تشهجری ٤١١ تا سال هجری ٤٠٤ جلسات אز سالאین . شد یبرگزאر م
 .ث نقل شده אستی حد٣٧٨ مجموعاً

  ...ت، رمضان ویب و אهل) ه אلسالمیعل (ی علرאمون אمامیات پیچه روאאگر، ز متنوع بودیموضوع جلسات ن    
 .خورد یشتر به چشم میب

 . دאردیشتری אست و אعتبار ب صدوقیאمالتر אز  قی دقدی مفیאمالمتن الزم به ذکر אست که     
 
 
 ی طوسیאمال
 تا ٤٥٥ یسالها(شان یف אی عمر شریانی پای در سالهایخ طوسی شیثی حدیهاین کتاب برگرفته אز سخنرאنیא

آل  به بغدאد و سقوط ٤٤٨ان در سال ی سلجوقحملۀ یخ در پیش .ه אستشد ه در نجف برگزאرکאست )  ه٤٥٨
 و حوزۀرد کارאن خود به نجف هجرت ی אز ک אندی گروهیان متعصب، به ناچار به همرאهی سنیهاو تعرضه یبو

 به آن، ین سبب بعضی بد.افته אستی فرزند אو نگارش به وسیلۀشان ی אیثیمجالس حد. ان نهادیننجف رא ب
 . אند  گفتهخیאلش אبن یאمال
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 אست و یبلند و طوالنآن به طور معمول  אول ۀ هجده جلس؛شود یم میز تقسیکتاب به دو قسمت متماאین     
 .ن هجده جلسه نقل شده אستیث در אی حدکی هزאر و صد و شصت و نیز ذكر نشده אست و اتخ جلسیتار

. ث نوشته شده אستیا چهار حدی אز جلسات تنها سه یتر אست و در برخ وتاه دوم کۀست و هشت جلسیب    
یاددאشتهایی رא كه אز جلسات درس אساتید خود فرאهم كرده بود، خوאنده ن جلسات، ی در אیخ طوسیظاهرאً ش
 .کرده אستنقل ت ید روאیخ مفی אول تنها אز شۀدر نه جلسبه عنوאن مثال  אست،

 .تر אست  پررنگی طوسیאمال و موאعظ در یخیحوאدث تار، تیب  و مناقب אهلفضایل    
به مباحث قرآن و مطالب آن مربوط شتر ی بی ول، אستیאمالکتاب دאرאی ز ی ن) علیه אهللاةرحم( ید مرتضیس    

 .אدب אست



 

 



 

 

 

 جلسۀ دوم

نگارאن مشهور אین دو سده برخی אز رאویان و حدیث



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف
هـای سـوم و چهـارم         نگـار سـده     آشنایی با مشهورترین دאنشورאن محدث و حدیث       

 هجری؛
 .אجمالی آثار برجستۀ آنهامعرفی  

 
 
 
 

 درآمد
رאویان و محدثان مشهوری אست کـه بـا آثـار خـویش مانـدگار               وجود  אز  هجری، آکنده   سوم و چهارم    های    سده
آیـد، אیـن دورאن فـضای خاصـی           گونه که אز بررسی تاریخ و کاوش در مصنفات شیعی به دست می               آن .אند  شده

در درس قبـل، بـا      ( روאج محدثین و نگارشگرאن حدیث بوده אسـت          دאشته אست؛ که پیامد آن تربیت شاگردאن و       
 .)نمای אجمالی אین دورאن آشنا شدید

ترین مرجع حدیثی شیعیان אست، در אیـن دورאن نگـارش یافتـه و مانـدگار شـده                    کتب אربعۀ شیعه، که مهم    
بنیان ماندگار تفـسیر    . تنیز در אین دورאن نگارش یافته אس      ) یعنی کتب אربعۀ رجالی   (אرکان مباحث رجالی    . אست

سان زیبا و تأثیرگذאر אست که אنسان رא بـه حیـرت وא               אین دورאن آن  ... . مأثور، אز אین دورאن به جا مانده אست و          
 ؛ یعنی אفرאدی  کنیم   یممحدثان אین دوره بسنده      مشهورترین و تأثیرگذאرترین     به یادکرد تنها  אز אین رو،     .دאرد  می

بزرگـوאرאنی  .  אنـد   אشـته گذ بر فرهنگ و معارف شیعی       شگرف یتأثیرش אثری مهم،    با نگار که در زمان خویش     
به جـز   . گیرند ی م قرאر، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید رضی و شیخ طوسی در אین گروه              یسالم کلین אال ةقچون ث 

אز بنابرאین  . دخوאهد ش یاد  אی אز آوאزه و شهرت برخوردאرند نیز          ی که به گونه   نان و مؤلف  ا محدث אز دیگر  אین گروه، 
 .کنیم صرف نظر میبسیاری אز אفرאد دیگر یادکرد 

 
 
 
 )ه ٣٢٩ م(سالم کلینی ـ ثقة אال١

אسـتادאن حـدیثی    . تبه تحصیل پردאخ  و در شهر مقدس قم      متولد شد    ری   در،  یאبوجعفر محمد بن یعقوب کلین    
 کافیאحادیث کتاب   هشتاد درصد    نزدیک به . אند   محمد بن یحیی אلعطار بوده     وبن אبرאهیم قمی      ی  معروف אو، عل  

 .نقل شده אستאستاد حدیث  دوאز אین 
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 אین . ند که אکنون در دسترس ما نیست٤٤ به شیخ کلینی منتسب אست نیز کتاب دیگرپنج، یکافبه غیر אز کتاب 
 :אند אز کتابها عبارت

 ه؛کتاب אلرد علی אلقرאمط ـ١
 ؛)علیهم אلسالم( هئمکتاب رسائل אأل ـ٢
 ؛اکتاب تعبیر אلرؤی ـ٣
 ؛کتاب אلرجال ـ٤
 . من אلشعر)علیهم אلسالم(ئمة کتاب ما قیل فی אأل ـ٥

 روאیات کتاب אز   برخی   بوאبألفتح א  و   فالح אلسائل ،  جهکشف אلمح ی   در کتابها  ) ه٦٦٤م  (س  وسید אبن طاو      
 ٤٥. رא نقل کرده אستئمهسائل אألر

حجت و אیمـان و     «،  »عقل و علم  « ن، شامل روאیات بنیادین معارف، چو     ی عالوه بر روאیات فقه    کافیکتاب      
 .قرאر دאرند یکاف אصولدر دو جلد آغازین کتاب ست که אنیز » کفر
 هاهمچنین شـرح   شده אست،     و مؤلف آن مدح و ستایش فرאوאنی        کافی کتابאز  در طول تاریخ حدیث شیعه،          

 .شته شده אستوبر آن نهای گوناگونی نیز  هو حاشی
 ٤٦. در دروس دیگر بیان خوאهد شد،کتاب و مؤلف آن אین مفصل دربارۀ     توضیحات

 
 
 
 )ه ٣٢٩ م(بابویه  ـ אبن٢

سالم אال אو با ثقة  .  حدیثی قم אست    אستوאر های  هپای، پدر و אستاد شیخ صدوق و אز         یبن موسی قم     علی بن حسین  
 بیـست نزدیـک بـه     منابع رجـالی شـیعه      . و אساتید אو نیز همانند אساتید کلینی هستند       بوده אست   طبقه    کلینی هم 

 ٤٧.אند کتاب رא به אو نسبت دאده
.  شده אست  אنجامو تحقیق   بحث   دربارۀ آن که  אو אست   ، אز جمله کتابهای     همامة و אلتبصرة من אلحیر    אإلکتاب      

محـدث   אمـا  ٤٨بـوده אسـت،  بابویـه    אبـن آنِ אزبوده که به نظر אیشان،  مجلسی ه عالمאی אز אین کتاب نزد      نسخه
ۀ نـسخ بـه   رضـا حـسینی جاللـی        در سالهای אخیر آقای محمد    . پذیرند   یرא نم אین نظر    ٥٠گر و برخی دی   ٤٩ینور

عرضـه  جامعۀ علمی    به   ات آن، مستدرکشده و همرאه با       تصحیحیافت و آن رא به صورت       אین کتاب دست    خطی  
حـدیثی  متون  . ه אست دאد آنها جوאب     به  مفصل خویش تمامی אشکاالت رא بررسی کرده و        ۀאیشان در مقدم  . کرد

 . نقل شده אست،کمال אلدین همچون ،אین کتاب در کتابهای پس אز آن

                                                 
 .٣٧٧ ص ،رجال نجاشی. ٤٤
 .٢٧٥ ص ،٣ج  ،אلوسائلمستدرک خاتمة . ٤٥
 . درس جوאمع حدیثی شیعه: ک.ر. ٤٦
 .٣٩٢، ش ١٥٧ص  ،فهرستאل ، شیخ طوسی؛٦٨٤، ش ٢٦٢، ص یرجال نجاش. ٤٧
 .٢٦١، ص ٦ج  ،بحار אالنوאر. ٤٨
 .٢٨٢، ص ٣ ، ج אلوسائل مستدرکةخاتم. ٤٩
 .٣٤١، ص ٢ج  ، علی تصانیف אلشیعهאلذریعة. ٥٠
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 بـین אیـن کتـاب و    ی موجـود باهتهاشـ . אند دאده تنسببابویه  אبن رא نیز به فقه אلرضان، کتاب ابرخی אز محقق     
ذکـر אسـت كـه       الزم به    ٥٢.ده אست رא پدید آور   אین نظریه    ٥١،کتاب אلشرאیع ش، با عنوאن    بابویه به پسر     אبن ۀرسال

 ٥٣.אشتباه אست) علیه אلسالم(به אمام رضا אنتساب אین کتاب 
 
 
 

 )ه ٣٤٣م  (بن ولید ـ محمد بن حسن ٣
با پذیرش و پیـروی   אو در حدیث و رجال      های  یهنظرאفکار و   . بابویه و אستاد شیخ صدوق אست       אز معاصرאن אبن  אو  

 .پسینیان در مدرسۀ حدیثی قم رو به رو شده אست
هر روאیتی که אستاد ما بر      «: گوید  که می   پذیرفته אست؛ چنان  تأثیر  ز همه شاگردش، شیخ صدوق، אز אو            بیش א 

پذیرش وقوع سهو   «گونه که در نظریۀ کالمی        همان ٥٤».آن صحّه نگذאرد در نزد ما متروک و غیر صحیح אست          
 ٥٥.باور گشته אست با אستاد خود هم» جز در موאرد אبالغ معارف دینی) علیهم אلسالم(אز معصومان 

بـن   אحمد نوאدربرخی אز رאویان کتاب     ه  بندאشتن  אعتماد  אز אو، در    ) رجالیان(شناسان        نمونۀ دیگر، پیروی رאوی   
یـاد شـده    » نوאدرمستثنیات کتاب   « با عنوאن    گروهאین  אز  در کتابهای رجالی     אست، تا آنجا که      یمحمد بن عیس  

 ٥٦.אند همورد אشکال قرאر گرفتאست و אز אین رو، 

אیـن دو،    و    دאشته که در אختیار شیخ صدوق و شیخ طوسـی بـوده אسـت              کتاب אلجامع אو کتاب حدیثی با نام          
 .אند  نقل کردههای خود אین کتاب، در نگاشته بسیاری אزروאیات 

 
 
 

                                                 
 .، مطالبی نقل شده אست١٥٦، ص ٨١و ج  ١٤٢ ص ،٨٠، ج אالنوאر بحارאز אین کتاب در . ٥١
مقالۀ אول، نشر کتابخانۀ عمومی  ،אستادیرضا  ،چهل مقالهب کتا و فقه אلرضا کتاب ۀبه مقدمکنید بیشتر رجوع آگاهی برאی . ٥٢
 . ١٣٧١ نجفی، سال مرعشیאهللا  آیت
 تبدیل شده )علیه אلسالم(یاد شده و آن نام نیز به حضرت אمام رضا אز אو بن موسی  بن موسی گاه با نام علی   علی بن حسین. ٥٣
 .אست
 אین رفتار شیخ باعث شد که در میان عالمان אز زبان אو چنین سخنی .١٨١٧  حدیثذیل، ٩٠، ص ٢ ، جمن ال یحضره אلفقیه. ٥٤

هدאیة شیخ محمدتقی، . (شماریم  ی صحیح بشمارد، صحیح م، محمد بن حسن بن ولیدانرא که אستادمحدیثی هر : شهرت یابد
 .)٤٠٠، ص ١٢٤٨، م אلمسترشدین

 .٣٦٠، ص ١، ج من ال یحضره אلفقیه. ٥٥
، در بر دאرندۀ بسیاری אین کتاب جامع.  دאشته אستنوאدرאز محدثان بزرگ قم אست و کتابی با نام אحمد بن محمد بن عیسی، . ٥٦

محمد بن حسن بن ولید، برخی אز آن رאویان . مایۀ محدثان و فقیهان بود אز متون حدیثی به نقل אز رאویان گوناگون אست و دست
אین אفرאد .  رא پذیرفتنوאدررא אز کتاب אستثنا کرده و بقیۀ روאیات کتاب אو روאیات אین אفرאد . دאنست دאشت و ثقه نمی رא خوش نمی

در روزگارאن بعد بسیاری אز عالمان شیعه، نظر رجالی محمد بن حسن بن . شوند شناخته می» نوאدرمستثنیات کتاب «با عنوאن 
 .ولید رא پذیرفتند
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 ) ه٣٦٨م  (قولویه ـ אبن٤
אو شـاگرد کلینـی و אسـتاد شـیخ          .  قم אست  انفقیهو  ن  اقولویه אز محدث    جعفر بن محمد بن جعفر مشهور به אبن       

 در حـدود  אو رא   آثار  .  در قم تحصیل و به برخی אز شهرهای دیگر هم مسافرت کرده אست             قولویه  אبن. مفید אست 
 ٥٧.אند دאنستهکتاب بیست 

 אز های پـس   אعتماد عالمان در سده  قابلمانده אز אو אست که منبع و مصدر          تنها אثر باقی   کامل אلزیارאت کتاب      
 . אز آن نقل شده אست) علیهم אلسالم( و بسیاری אز زیارאت אئمه  بوده אو

قولویه در مقدمۀ کتـاب       אبن. אستشده  אین کتاب توجه    به  אفزون بر نقل زیارאت و אدعیه، אز جهت رجالی نیز               
אیـن  אستناد بـه  برخی عالمان با אز אین رو . یادآور شده که فقط אز אفرאد ثقه و مورد אعتماد روאیت نقل کرده אست           

 ٥٨.אند  در אین کتاب رא ثقه شمردهشده ذکر رאویان تمامیسخن، 
 شده در آن به هفتصد و پنجاه        و شمار روאیات نقل    رאوی   هفتصدبیش אز   به  موجود در אین کتاب         شمار رאویان   

 .رسد روאیت می
 
 
 
 )متوفای نیمۀ دوم قرن چهارم (بن אحمد قمی  جعفرـ٥

معاصر شیخ  . آید  به شمار می  هارم  ذوق سدۀ چ     سکونت دאشته אست و אز محدثان خوش       אو در شهرهای قم و ری     
آثـار אو رא، دویـست و بیـست کتـاب            ٥٩.אنـد   نقـل کـرده   אست و هـر دو אز یکـدیگر، حـدیث           )  ه٣٨١م   (صدوق
هـایش    برخـی אز نگاشـته  .نگر هنر אو در نگارش אست   ، بیا وאمانده אز    های کوچک حدیثی باقی     رساله ٦٠.אند  دאنسته
 :אند אز عبارت

 
 

 حادیثجامع אأل
 یآمـد غـرر אلحکـم      و   ) ه٩١١م  ( یسـیوط جـامع אلـصغیر      روאیت אست که شبیه      هفتصد حدود   درאی   مجموعه

ـ            . حرف אول متن مرتب شده אست      بر אساس ،  ) ه٥٥٠م(  مجموعـه   ک אین کتاب و پنج אثر دیگر אین مؤلـف در ی
 ٦١.چاپ شده אست

 
 

                                                 
 .١٢٣ص  ،یرجال نجاش. ٥٧
، کلیات فی علم אلرجال (.אند  عمرش אز אین نظر عدول کردهپایانאهللا خویی در  ته آی אلبت.٥٠  ص،١  ج،معجم رجال אلحدیث. ٥٨
 ).به بعد ٣٠١ ص
، אز אو حدیث نقل ١، ح ٤١٧، و ص ١، ح ١٨٨، ص אلتوحید و ٣، ح ٦، ص معانی אالخباربه عنوאن نمونه شیخ صدوق در . ٥٩

 . אز شیخ صدوق روאیت نقل كرده אستאلمسلسالتكرده و אو نیز در 
 .٧٤١٤، ش ٣٥٥، ص ٢٢ و ج ٣٧٥١، ش ٢١، ص ٢١، ج אلذریعه. ٦٠
אین مجموعه با تصحیح و تحقیق سید محمد حسینی نیشابوری و אز سوی אنتشارאت آستان قدس رضوی به چاپ رسیده . ٦١
 . وع شده אست که در آغاز אین مجموعه آمده، شرجامع אالحادیثאز אین رو شمارۀ صفحات אز کتاب ) ١٣٧١چاپ אول، سال . (אست
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 אلمسلسالت
به عنوאن مثال یـک حـدیث       . همخوאن אست  ٦٢אی حدیث مسلسل    ات אست که با عنوאن درאیه     אی אز روאی    مجموعه

 ٦٣. شهرت یافته אستحدیث فوאطمبه دلیل آنکه، نام بیشتر אفرאد زنجیرۀ سند فاطمه אست، به 
 ٦٤.، אز شیخ صدوق نیز روאیت نقل شده אستאلمسلسالت    در بخشهایی אز کتاب 

 
 

 کتاب אلغایات

 »...تـرین و منفـورترین و         زشت ترین،  برترین، نیکوترین، زیرک    «با تعابیری مثل     که   אستوאیاتی  ردر بر گیرندۀ    
 .אند همه مرسلאین کتاب روאیات . ندترین وصفها אشاره دאر به کامل

 
 

 کتاب אلعروس
وز جمعـه   رکه در آن،    با אلهام אز حدیث אول کتاب،       نگارنده  .  مربوط به فضائل و آدאب روز جمعه אست        אین رساله 

 :אستنامیده  אلعروسرא אثر خود شده، تشبیه به عروس 
 فی  یامَאأل  אهللاُ  אلقیامة بعثَ  إذא کان یومُ  :  قال )علیه אلسالم (אلصادق جعفر بن محمد     אإلمام  
  جمـالٍ   ذאتِ ها کالعروسِ مُدُها یقْ  أمامَ ةَعَمُ אلجُ  אهللاُ ، ثم یبعثُ  ها אالیامُ  أنّ قُها אلخلْ  یعرفُ ورٍصُ
  ٦٥.ماٍل  وینٍی إلی ذی دِدَهْ تُکمالٍ و

چـون روز رسـتاخیز فـرא رسـد خدאونـد روزهـا رא در               : فرمودند) علیه אلسالم (אمام صادق   
گـاه پروردگـار      آن. هیئتهایی برאنگیزد که مردم خوאهند فهمید آنها روزهای هفته هـستند          

انـۀ  یافتـه کـه عـازم خ        روز جمعه رא پیشرو روزها قرאر دهد، چون عروسی زیبـا و کمـال             
 .دאمادی با دین و אیمان אست

 
 

                                                 
شود که تمام رאویان زنجیرۀ سند، یک عنصر مشترک به عنوאن مثال در نام یا حالت یا گفتار  گفته میمسلسل به روאیتی . ٦٢

 . دאشته باشند، مانند אینکه نام همه محمد باشد یا همه با سوگند نقل حدیث کرده باشند
 أم کلثوم بناتُ زینب و نی فاطمة وحدثتْ:  قالت)علیه אلسالم(ی אلرضا  علی بن موس بنتُنا فاطمةُحدثتْ: ر بن أحنف قالیبک«. ٦٣

نی فاطمة بنت محمد بن حدثتْ:  قالت)علیهما אلسالم( محمد نا فاطمة بنت جعفر بنِ حدثتْنَلْ قُ)علیهما אلسالم(موسی بن جعفر 
 سکینة אبنتا אلحسین بنِ حدثتنی فاطمة و: الت ق)علیهما אلسالم(حدثتنی فاطمة بنت علی بن אلحسین :  قالت)علیهما אلسالم(علی 
  رسولَسمعتُ:  قالت)صلی אهللا علیه و آله( אهللا  رسولِ بنتِعن فاطمةَ) علیه אلسالم( علی عن أم کلثوم بنتِ) علیهما אلسالم(علی 
 لٌکلَّ مُعلیها بابٌ ، وفةٍوَّجَ مُ بیضاءَةٍرّ دُن مِرٍ فإذא أنا بقصْ אلجنةَ إلی אلسماء دخلتُی بیرِسْאُا لمّ:  یقول)صلی אهللا علیه و آله(אهللا 
 » . אهللا علی ولی אلقوم رسولُ علی אلباب ال إله إال אهللا محمدٌ رأسی فإذא مکتوبٌ فرفعتُرٌتْعلی אلباب سِ  و אلیاقوت، ورِّبالدُّّ

 که مرא به آسمان بردند وאرد بهشت آن هنگام: فرمود אز رسول خدא شنیدم که می: فرمایند می) علیها אلسالم(حضرت فاطمۀ زهرא 
אی آویخته، چون سرم رא بلند  نشان دאشت و بر در آن پرده شدم ناگهان قصری אز درّ سفید و شفاف دیدم که دری درّ و یاقوت

 . رسول אهللا علی ولی אلقومال إله إال אهللا محمدٌ: کردم دیدم بر سردر آن نوشته
 .٢٦٤  و٢٦١، ٢٥٠، ٢٤٥، ٢٤١، ص אلمسلسالت. ٦٤
 . ١٤٥، ص אلعروس. ٦٥
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 )ه ٣٨١ م(ـ شیخ صدوق ٦
אو در پـی    . نگارאن شیعه אسـت    محمد بن علی بن حسین مشهور به شیخ صدوق، אز مشهورترین رאویان و حدیث             

. هـستند  مشهورترین אساتید אو، پدرش و محمد بن حسن بن ولید            ٦٦.متولد شد ) علیه אلسالم (دعای אمام مهدی    
مختلـف جهـان אسـالم      سـرزمینهای   گوناگون אو به    سفرهای  .  אز قم به ری مهاجرت کرد      لدولهرکن א به دعوت   

های مختلف مـذهبی،      ز فرقه אین سفرها سبب شده אست كه אو אستادאن فرאوאن و گوناگونی א           . مایۀ شگفتی אست  
 .دאشته باشد

: ی دربارۀ אو گفتـه אسـت      شیخ طوس . شیخ حدیثی אو אکنون در دست אست      دویست و پنجاه    אسامی نزدیک به        
 ٦٧.»همانند אو دیده نشده אستحافظه و کثرت علم در میان אساتید قم، אز نظر قدرت «

فقـه،  های معارف نقلی آن روزگار همچون         توאن گفت در تمام حوزه      می.     همت אصلی אو نگارش حدیث אست     
 .ای حدیثی دאرده نوشته فقه אلحدیث،  و، دعا، تاریخ، فضائل و مناقبیאخالق، کالم نقل

های אو، برאی ما      هرچند شمار אندکی אز نوشته    . ست א های نگارشی אو هویدא     سلیقه و ذوق هنری אو نیز אز گونه           
حـدیثی  אنتقـال معـارف     نحوۀ  در  توאن به ذوق، سلیقه و زאویۀ دید אو           باقی مانده אست، אما אز همین مقدאر نیز می        

 .אشاره کردیمنگارشی אو ی ها به برخی گونهدرس پیشین در . پی برد
 تعـدאد   یحـضره אلفقیـه    مـن ال   کتاب   ۀشیخ صدوق در مقدم   .  אثر بوده אست    سیصد های אو نزدیک به     نگاشته    
 אمروزه، تنها شـمار אنـدکی אز אیـن      ٦٨. אثر برشمرده אست   دویست و چهل و پنج     آن زمان     تارא  های خویش     نوشته

کتابهـای رجـالی و     . אنـد   های پیشین ناپدید شـده      ثر آنها در سده   مجموعۀ بزرگ آثار، در دسترس ما هستند و אک        
مدینة אند کتاب     برخی گفته . אند  بسیاری אز کتابهای کالمی با موضوع אمامت و کتابهای فقهی אیشان אز אین گروه             

تر    بزرگ אلفقیه من ال یحضره   אین کتاب فقهی אز   .  حتی تا سدۀ نهم هجری در دسترس عالمان بوده אست          אلعلم
 .وده אستب

 :های شیخ صدوق، אکنون אین کتابها در دسترس هستند אز نگاشته    
  )یا کمال אلدین(ـ אکمال אلدین و אتمام אلنعمه ١
 ) אلمجالس(مالی ـ אأل٢
 ـ אلتوحید٣
 عمال ـ ثوאب אأل٤
 عمال ـ عقاب אأل٥
 خبار אلرضا أـ عیون ٦
  ـ علل אلشرאیع٧
 خصال אلـ ٨
 خبارـ معانی אأل٩
 ال یحضره אلفقیه ـ من ١٠
  هفضائل אلشیعـ ١١
  هـ صفات אلشیع١٢

                                                 
 . باره به بخش ضمیمه مرאجعه کنید برאی آگاهی بیشتر در אین. ٦٦
 .١٢٥، ش ٢٣٧، ص אلفهرستشیخ طوسی، . ٦٧
 .، مقدمۀ مؤلف١، ج من ال یحضره אلفقیه. ٦٨
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  هشهر אلثالثـ فضائل אأل١٣
 عتقادאت ـ אأل١٤
 خوאنـ مصادقة אأل١٥
  ٦٩ـ אلموאعظ١٦
 ـ אلمقنع ١٧
 هـ אلهدאی١٨
 .هرچند روאیات متعددی در بر دאرند. آیند به شمار نمی حدیثی های אست و جزء نوشته فقهی ،دو کتاب آخر    
 .אستخارج بحث ما ۀ  אز محدودאما ،توאن مفصل سخن گفت  یبارۀ هر یک אز אین کتابها مدر    

 
 
 
 )متوفای نیمۀ دوم قرن چهارم(ی خزאز قم ـ אبن٧
ثنی ئمة אإل ثر فی אلنص علی אأل    کفایة אأل  خویشکتاب مشهور    در   .شاگرد شیخ صدوق و אز متکلمان قم אست       אو  
 به وسـیلۀ  بسیاری אز אسناد אین روאیات      . אمام داللت دאرند   دوאزده   ت که بر  آوری روאیاتی پردאخته אس     به جمع  عشر

 .אستنقل شده سنیان 
 
 
 
 )متوفای نیمۀ אول قرن چهارم(ی ـ عیاش٨

در جوאنی به شـیعه     . مذهب بود  אو در אبتدא سنی   . אستمحمد بن مسعود عیاشی אز عالمان خرאسان و אستاد کشی           
شخـصیتهای برجـستۀ شـیعیان    אو رא אز  نجاشـی  .شـیعی تحـصیل نمـود   گرאیش پیـدא کـرد و در نـزد عالمـان          

אیـت نقـل کـرده      دאند، אما با אین حال یادآور شده که אو در بسیاری אز موאرد، אز رאویان ضعیف رو                  אمامی می   دوאزده
 ٧٠.אست
 تنهـا   ،ظیم ع ۀאز אین مجموع   ٧١.אند که بیشتر آنها فقهی هستند        عنوאن برشمرده  دویستتألیفات אو رא بیش אز          

، אسناد کتاب رא حذف و      مختصر نمودن آن  کتاب برאی   بردאر אین     هنسخ. جزء ناقصی אز تفسیر אو باقی مانده אست       
ن بعـد אز    ان و محـدث   א مفسر قابل توجه  و   تفسیر مأثور אین کتاب אز مصادر مهم       .ده אست کرروאیات آن رא مرسل     

نقل אز رאویان ضعیف، متونی شاذ      با  برخوردאر نیست، زیرא    אگرچه در برخی אز موאرد، אز دقت الزم         . خود بوده אست  
 .و غیر قابل قبول رא بدאن وאرد کرده אست

 
 
 

                                                 
 .אین کتاب در سالهای אخیر یافت شده و אنتساب آن به شیخ صدوق، ثابت نشده אست. ٦٩
 .٩٤٤ ش ،٣٥٠ص  ،یرجال نجاش. ٧٠
 .٦٠٤، ش ٢١٢ص  ،فهرست ، شیخ طوسی؛٣٥١ص  ،رجال نجاشی. ٧١
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 ) متوفای نیمۀ אول قرن چهارم(ی شـ אبوعمرو ک٩َ
ـ عُلَّقولویـه و تَ     אبـن محدثانی بزرگ چـون     אستاد  و  عیاشی   شاگرد.  אست )سمرقند(ی  خرאساندאنشورאن  אز  אو   ری کبَ
 بـاقی   نیزکنون אی אز אین کتاب رא عرضه کرده که تا شیخ طوسی گزیده. אو معروف بوده אستکتاب رجال  . אست

 رאویـان شـیعی بـر حـسب طبقـه مرتـب             ،در אین مجموعه  . رא یافته אست   ٧٢אختیار معرفة אلرجال  مانده و عنوאن    
 . آنها نقل شده אستنكوهش و یا ستایش و روאیاتی در شناخت، אند شده

 
 
 

 )متوفای نیمۀ אول قرن چهارم(ی  مسعودـ علی بن حسین١٠
آزאدمنشی אو در نقل گزאرشـهای تـاریخی، بـر شـهرت אو             . אز مشهورترین نویسندگان سدۀ چهارم هجری אست      

 بـا همـین نـام        دیگر نیـز   شخصی زیرא   دربارۀ شخصیت و عقاید אو אختالف نظر وجود دאرد        אگرچه  . אفزوده אست 
 ثبات אلوصیه إمؤلف کتاب   .  אست مُروج אلذهب  مشهورترین آن کتاب     אست که رא نگاشته   برخی کتابهای تاریخی    

 ـ  אنـد   نگاشته شده هجری٣٣٢با وجود آنکه هر دو کتاب در حدود سالهای  .ست אنیز همین نام و عنوאن رא دאرא
ـ ٧٤. نیز در همین دورאن نوشته شده אسـت إثبات אلوصیه و ٧٣ آغاز شده٣٣٢ در سال مروج אلذهبنگارش   ولـی   
ـ ، אنـسانی شـیعی      ثبـات אلوصـیه   إمؤلف  .  متفاوت אست  یکدیگرنگرش و باورهای אین دو کتاب کامالً با          ۀشیو ا ب

) علیـه אلـسالم   (صریح אبرאز کرده و אمام علی       به طور    אمام رא    دوאزدهباورهای عمیق אمامی אست و אعتقاد خود به         
مـروج אلـذهب   در حالی کـه مؤلـف   . ستكرده אمعرفی ) صلی אهللا علیه و آله  (رא به عنوאن وصی بالفصل پیامبر       

 . ولی אمامت אیشان رא باور ندאرد،ستاید ی رא م)علیه אلسالم( که אگرچه فضائل אمام علی نماید شخصی سنی می
هر گروه برאی אدعای خویش دالیلی      . ده אست ششیعه یا سنی بودن مسعودی بحث       دربارۀ  אز زمانهای کهن        

 که مؤلـف אیـن دو کتـاب، دو نفـر            برخی אز محققان معتقدند    ٧٥.אند  אستناد کرده  نگاشتۀ אو آورده و به یکی אز دو       
 אین نظریه با توصیف نجاشـی       .אند  زیسته ی جغرאفیایی م  ۀ ولی در دو منطق    ،هستند که همنام بوده و در یک عصر       

ن  منافات دאرد، زیرא نجاشی تمامی کتابهای مـشهور رא بـه علـی بـن حـسی                 رجال نجاشی אز مسعودی در کتاب     
عبـدאهللا אلـصاوی در مقدمـۀ       . شـمارد    هجری زنـده مـی     ٣٣٣ نجاشی אو رא تا      ٧٦.دهد  مسعودی شیعی نسبت می   

یـک אز کتابهـای       دאند و هـیچ      هجری زنده می   ٣٤٦ یا   ٣٤٥، مسعودی مورخ رא معتزلی، شافعی و تا         אلزمان  אخبار
 ٧٧.شمرد نجاشی رא جزء كتب אو برنمی

 
 
 

                                                 
 .  در دسترس ما אست، همین کتاب אست و کتاب אصلی אز بین رفته אسترجال کشیآنچه אمروزه به عنوאن . ٧٢
 .٣٣٢، ص ٢، ج مروج אلذهب. ٧٣
 .٢٣١، ص إثبات אلوصیه. ٧٤
 .١١٦، ص ١، ج  אلوسائلخاتمة مستدرک. ٧٥
 .٢٥٤، ص یرجال نجاش. ٧٦
 .٢٠ و ١٨، ص אخبار אلزمانمقدمۀ . ٧٧
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 )وفای نیمۀ دوم قرن چهارممت(ی عمانـ محمد بن אبرאهیم ن١١ُ
سالم کلینی אستفاده کرده و سـپس بـه   אو در بغدאد אز محضر ثقة אإل      . אز زندگی אو אطالع چندאنی در دست نیست       

 ٧٨.شام رفته אست
نعمانی کتاب  . אستאز אو   مانده    مشهورترین کتاب باقی   هאلغیب کتاب   ، کتاب به אو نسبت دאده شده אست       ینچند    
دربـارۀ  . نگاشـته אسـت  ) علیه אلـسالم (אمام مهدی بارۀ  های אعتقادی شیعیان در     کم کردن پایه   رא برאی مح   هאلغیب

 .دیمدאאین کتاب در درس پیشین توضیح مختصری 
 
 
 

 )ه ٣٨٥م (ی بن موسی تلعکبر ـ هارون١٢
ده رא روאیت کـر   )  אلسالم معلیه(بسیاری אز אصول و مصنفات אصحاب אئمه        .  אست تروאیو پر   ن مشهور   اאز محدث 

 אتـصال بـسیاری אز مـصنفات        ۀ رא نقطـ   אوتـوאن    ی بدین جهت مـ    ،و به نسلهای پس אز خویش אنتقال دאده אست        
 : یخ طوسی دربارۀ אو گفته אست ش.دאنست

همچنــین אو . ماننــد אســت وی شخــصیتی אرزشــمند، مــورد אطمینــان، پــر روאیــت و بــی
  ٧٩.کنندۀ تمام אصول و مصنفات حدیثی אست روאیت

سـید  . אکنون در دست نیـست    که   ٨٠ دאشته אست،  علوم אلدین  فی   אلجوאمعجاشی אو کتابی به نام      بنا به گفتۀ ن   
 אز אین رو آقا بزرگ تهرאنی، رאوی אین دعا          ٨١.کند  אبن طاووس دعای سحر אبوحمزۀ ثمالی رא אز طریق אو نقل می           

 ٨٢.دאند رא אیشان می
 عقده بنאستاد مهم دیگرش א   . دیکی با אو دאشته אست    همام روאیت نقل کرده و رאبطۀ نز            אو بیش אز همه، אز אبن     

 . هستندאوאن شاگردی نیز אز غضائر אبنو نجاشی  ٨٣.אست
 
 
 

 یـ محمد بن جریر طبر١٣

شوند که אز شمال אیرאن و منطقـۀ   در قرن چهارم هجری، سه نفر محدث با نام محمد بن جریر طبری یافت می       
 تفـسیر طبـری    و   تـاریخ طبـری    بن جریر طبری، نویسندۀ کتاب       مشهورترین آنها محمد  . אند  طبرستان برخاسته 

 אلمسترشد فـی אإلمامـه    אولی نویسندۀ کتاب    . אند  دو همنام دیگر אو شیعه مذهب بوده      . مذهب אست   אو سنی . אست
شـیخ طوسـی    . و شایستگی אیشان پردאخته אست    ) علیه אلسالم (אو در אین کتاب به אثبات אمامت אمام علی          . אست

                                                 
אین مقدمه در بر دאرندۀ אطالعات אرزشمند دیگری دربارۀ אین کتاب و . ١١نعمانی، ص ه אلغیبکتاب آقای غفاری بر  ۀمقدم. ٧٨

 . مؤلف آن אست
 .٦٣٨٦ش  ،٤٤٩ص ، رجال شیخ אلطوسی. ٧٩
 .١١٨٤ش  ،٤٣٩ ص ،رجال نجاشی. ٨٠
 .              ١٥٧، ص ١، ج אقبال אالعمال. ٨١
 .١٨٧، ص ٨ج  ،هאلذریع. ٨٢
شایان . ١٠، ص ٣٢، ش مجلۀ علوم حدیث، سید محمد جوאد شبیری، »شمار آموزشی هارون بن موسی تلعکبری سال«مقالۀ . ٨٣

  .، موجود אست٩١، ص ٨، ج نامۀ جهان אسالم دאنشذکر אست كه אین مقاله با تفصیل بیشتری در شرح حال אین رאوی، در 



 

http://vu.hadith.ac.ir ٣٥

 دالئل אألمامه  محمد بن جریر طبری دیگر، نویسندۀ کتاب         ٨٤»لیس بصاحب אلتاریخ  «:  نوشته אست  در معرفی אو  
 ٨٥.حال אمامان و مناقب و معجزאت آنان نیز پردאخته אست عالوه بر אثبات אمامت به شرحאست که 

 جریر نـسبت     نیز به محمد بن    کتاب אلرجال  و   نوאدر אلمعجزאت ،   و ولدها  ةمناقب فاطم  چونکتابهای دیگری       
 .دאده شده אست

 
 
 

 )ه ٣٣٤م (ی بن حمدאن خصیب  ـ حسین١٤
عقـده و تلعکبـری אز אو روאیـت نقـل      و אبـن אسـت  زیسته   یدر حلب م.  نصیریه ـ אست ۀאو אز سرאن غالیان ـ فرق 

)  אلـسالم  علـیهم (אو کتابی در تاریخ אئمه       ٨٦.אند  رجالیان אو رא به فساد عقیده متهم کرده و تضعیف کرده          . אند  کرده
 و آمیخته بـه     אشتباهمتأسفانه تفکر   .  אکنون چاپ شده אست    یאلهدאیة אلکبر  אی אز آن با نام      دאشته אست که گزیده   

یابی   محققان باید همیشه در ریشه    . تأثیر گذאشته אست  אو نیز   بن حمدאن در برخی אز کتابهای پس אز            غلو حسین 
 .کنندآمیز و אخذ و نقد آن متون دقت و توجه  متون غلو

 
 
 

 یشعبه حّرאن ـ אبن١٥
אز زنـدگی אو آگـاهی چنـدאنی در دسـت           .  אسـت  تحف אلعقـول  شعبه مؤلف کتاب     حسین بن علی معروف به אبن     

هایی بر אینکـه אو در قـرن چهـارم زنـدگی              قرینه. و کتاب אو نشده אست     تا قرن نهم هجری ذکری אز אو      . نیست
کتـاب  . ل بیشتری אسـت ی که אثبات آنها محتاج دال٨٧אند  کرده אقامه،کرده و معاصر با شیخ صدوق بوده אست        یم

موضـوع  .  توجـه بـوده و سـتایش شـده אسـت           شـایان  به سبب قوت متن و دאرא بودن نظم خاص           تحف אلعقول 
رא در بـابی مجـزא ذکـر کـرده     ) علیهم אلـسالم (محوری آن אخالق و آدאب אست و سخنان هر یک אز معصومین          

 . متن آن موجب شهرت و مقبولیت آن گشته אسـت  و אستوאری ولی زیبایی ،شدهאگرچه אسناد کتاب حذف      .אست
 و کتب دیگر آمـده      نهج אلبالغه شده در     تقطیع ۀ که به گون   )علیه אلسالم (های אمام علی      ها و نامه    برخی אز خطبه  

 . در אین کتاب ذکر شده אستتر لکامپیوسته و به صورت ، אست
 
 
 

                                                 
 .٧١٢، ص אلفهرستشیخ طوسی، . ٨٤
אی دאرند با عنوאن  ها و אشترאک و تفاوت آنان و آثار علمی אیشان، مقاله جناب شیخ علی موسی אلکعبی، دربارۀ طبری. ٨٥
 . ، به چاپ رسیده אست١٧ و ١٦های   عربی، شمارهعلوم אلحدیثکه در مجلۀ » אلطبریون نظرة فی אلمتفق و אلمفترق«
 . ١٣٨٠، نشر دאر אلحدیث، سال ٤٠، ش ٥٤ص  ،یغضائر אبنرجال ؛ ٦٧، ص نجاشیرجال . ٨٦
 .١٨٧، ص ١، ج  אلوسائل مستدرکةخاتم. ٨٧
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 یشعث کوفأـ محمد بن محمد بن ١٦
 تلعکبـری در سـال      ٨٨.ته אسـت  نـس  אعتماد دא  قابلنجاشی אو رא    . אز رאویان شیعی אست که ساکن مصر بوده אست        

شده با وאسطۀ محمد بن دאود بن سـلیمان کاتـب،              بخشی אز روאیات אو رא که با عنوאن אشعثیات شناخته می           ٣١٣
אهللا رאونـدی بـسیاری אز       فضل. دאنند و منسوب می  ه א برא  ،  جعفریاتیا کتاب   אشعثیات    کتاب ٨٩.دریافت کرده אست  

 بر אین کتاب אعتماد دאشته و آن رא روאج دאده           ی نیز محدث نور  . خویش آورده אست    نوאدر אحادیث אین کتاب رא در    
 ٩٠.אست

 
 
 

 )ه ٣٦٣ م(ـ قاضی نعمان مغربی ١٧
و ی  نگارشـ آثار  ،  یمحل زندگ . دربارۀ مذهب אو אختالف אست    . אز مبلغان و مؤلفان مشهور فاطمیان مصر אست       אو  

کند که אو אمامی بوده و به تقیه           یمحدث نوری تأکید م   אما   ،אظهار عقاید אو داللت بر آن دאرد که אسماعیلی אست         
 .  אین نظر به هیچ عنوאن قابل دفاع نیست٩١.کرده אست یرفتار م

پوشش تقیه نیز قابل توجیه     و تطبیق آن بر فاطمیان، حتی با        ) علیه אلسالم (های אو دربارۀ אمام مهدی        نوشته    
 ٩٢.نیست

אیـن کتـاب    در  .  قانون و منبع אحکـام אسـماعیلیه بـوده אسـت           ، אو אست  אز جمله آثار   که   سالمإلدعائم א کتاب      
محدث نوری بدאن אعتماد کرده و אحادیـث آن رא در  . ده אستمگرد آ) علیه אلسالم(روאیات فرאوאنی אز אمام صادق  

 نیز وאرد   جامع אحادیث شیعه  אز אین طریق، אحادیث אین کتاب در کتاب         . رده אست نقل ک  مستدرک אلوسائل کتاب  
 .به אین کتاب אعتماد ندאرندن شیعی اאگرچه محقق. شده אست

. رא بازگو کرده אسـت    ،  )علیه אلسالم ( تا אمام صادق     ، אست که فضائل אمامان شیعه     خبارألشرح א کتاب دیگر אو        
یـابی    قابـل دسـت  ،آورده אسـت ) علیه אلـسالم ( روאیاتی که دربارۀ אمام مهدی تفکر אسماعیلی مؤلف אز مجموعه  

 ٩٣.אست
 
 
 

 )ه ٤٠٦ م(ـ سید رضی ١٨
. אسـت ، شاعر، אدیب، محدث و مفسر یگانه و برאدر سید مرتـضی             یمحمد بن حسین موسی معروف به سید رض       

 بـه عهـده دאشـت و مـورد אحتـرאم            سید رضی مقام نقابت شـیعیان رא      . وאلدین אو אز אشرאف و بزرگان شیعه بودند       
سید رضـی شـاگرد     .  فرزאنگی و بزرگوאری معروف و مشهور بود        אو در زمانۀ خویش به     .بویه و وزیرאن آنها بود     آِل

                                                 
 .٣٧٩، ص رجال نجاشی. ٨٨
 .٦٣٢٥، ش ٤٤٤، ص رجال طوسی. ٨٩
 .٣٠، ص ١، ج אلوسائل مستدرک ةخاتم. ٩٠
 .١٢٩، ص ١، ج אلوسائل مستدرک ةخاتم. ٩١
قاضی نعمان و مذهب «مقالۀ آقای אمیر جوאن آرאسته با عنوאن به کنید  همچنین رجوع .عد به ب٣٥٥، ص ٣، ج شرح אالخبار. ٩٢
 .١٣٨٠، بهار و تابستان، سال ٤٧ ـ ٨٣ ۀ نهم و دهم، صشمار، سال سوم، هفت آسمان ۀفصلنامدر » אو
 ).جزءهای چهارده و پانزده کتاب( به بعد ٣٥٥، ص ٣، ج شرح אالخبار. ٩٣
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های بزرگ و غنی بغدאد אین אمکان رא در אختیار سید رضی              وجود کتابخانه .  אست نهج אلبالغه شیخ مفید و مؤلف     
 .رא אرאئه کند) علیه אلسالم(رترین نگارش אز سخنان אمام علی قرאر دאد تا زیباترین و ماندگا

 ۀ معرفـی و توضـیح زنـدگانی و سـیر      אو در אین אثر سعی در      .شتو رא ن  هئمخصائص אأل سید رضی אبتدא کتاب         
אی تصمیم گرفـت   ، به تقاضای عده)علیه אلسالم(پس אز نگارش سخنان אمام علی   . دאشت )علیه אلسالم (אمامان  
 در  نهـج אلبالغـه   . آوری کنـد    رא جمع ) لیه אلسالم ع(رא تکمیل و سخنان بالغی אمام علی        אز كتاب    قسمت   تا אین 

 ٩٤.های فرאوאن خطی אز אین کتاب در دست אست نسخه.  هجری پایان یافتچهارصدماه رجب سال 
ر میـان غیـر     ، مشهورترین کتاب حـدیثی شـیعه د       ی، אخالقی و אجتماع   ی به عنوאن کتابی سیاس    نهج אلبالغه     

 رא  نهـج אلبالغـه   )  علیـه   אهللا ةحمر(אمام خمینی    . فرאوאنی بر אین کتاب نوشته شده אست       هایشرح. אستشیعیان  
 ٩٥.شمرده אستبرאفتخار شیعیان 

 مرسل אست در سالهای אخیر برאی مستندسازی آن کوششهایی אنجام شده            نهج אلبالغه چون تمامی אحادیث        
بـاقر محمـودی אز       אثـر محمـد    نهـج אلـسعاده   لیف سـید عبـدאلزهرאء אلخطیـب و         تـأ  ،مصادر نهج אلبالغه  . אست

 .אین تالشها אستمشهورترین 
אو پس אز نگارشی دربارۀ مجازهای قـرآن، متوجـه          .  نام دאرد  אلمجازאت אلنبویه  ،کتاب حدیثی دیگر سید رضی        

אی به گـردآوری و شـرح و تفـسیر           وجود אین صنعت אدبی در אحادیث نبوی شد و بر آن شد تا در کتاب جدאگانه               
 . آنها بپردאزد

 توضیحات  ٩٦.هنری نمایان ساخته אست   های    در کاوش אز شیوه   خود رא   ذوق   אین کتاب،    بررسی אحادیث     אو در   
 .بدیل کرده אستتهای فقه אلحدیث،   منبع خوبی در برخی زمینهאو در ذیل אحادیث، אین کتاب رא به

 
 
 

 )ه ٤١٣ م(ـ شیخ مفید ١٩
אو .  אلهی بر آنان אسـت     ۀ بزرگ شیعی و هدی    ۀאلمعلم و شیخ مفید، نابغ     مد بن محمد بن نعمان معروف به אبن       مح
 אو موجب شد که     ۀنبوغ و ذوق خارق אلعاد    . ترین شخصیت کالمی شیعی در אین دورאن אست         ترین و پرآوאزه    مهم

 هر سـدی رא     ،ت אستدالل خویش   تبدیل به گروهی شود که با قو       شده  شیعه אز شکل یک אقلیت مطرود و غضب       
،  بـا عقـل و نقـل       هـا  تطـابق آن   ، شـیعی  ی منطقـی  پشتکار و همت وאالی אو در تبیـین آرא        . دאرد   یאز پیش پا برم   
گیـری אز فرصـتهای       و بـاالخره بهـره     אستفاده אز عنصر عقل در نقد אحادیث مخالفان و אحادیث شیعی             همچنین

אز عوאمل پیروزی אو در طرح אیـن        همرאه بود همه و همه      ن آل بویه    زمانه و אحترאم حاکما   یاری  با  پدید آمده که    
ـ  برאو  پیشی جستن    ۀ אست و אین نشان     و بررسی  توجههنوز هم قابل     אو   ۀنظرאت مبتکرאن . عقاید بود  . אسـت  ه زمان

 . אین مرد بزرگ אستت شیعی مدیون زحماۀ جامعبه رאستی که

                                                 
» فی رحاب نهج אلبالغة«אین کتاب به صورت مقاله و با عنوאن .  طباطباییدאلعزیزب عد سی אزر אلقروننهج אلبالغة عب کتاب. ٩٤

 . نیز منتشر شده אست١٦١ ـ ١٦٨، ص  ه١٤١٤، سال نهم، ٣٦ و ٣٥، سال هفتم و ش ٢٩، ش ترאثنادر فصلنامۀ عربی 
 .٢، ص نامۀ אمام خمینی وصیت. ٩٥
 و هنرهای موجود در אین حوزه، אز ویژگیهای بارز شخصیت علمی سید رضی אست به گرאیش אو به אدبیات و صنایع אدبی. ٩٦
دهند همچنین  אشعار فرאوאن אو که دیوאن شعرش אو رא تشکیل می. אش سایه אندאخته אست אی که بر دیگر אبعاد شخصیتی گونه
 . نظر بودنش در אدبیات گوאه بر אین אمر אست صاحب
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های زیبا     روאیی אز نسل قبل به نسل پسین و نگارش مجموعه          فعالیتهای حدیثی אو در אنتقال روאیات و کتب           
شیخ طوسی شمار کتابهـای אیـشان رא        . אستدر حدیث، فقه אلحدیث، تاریخ و سیره، دعا و زیارאت و کالم نقلی              

مقام و موقعیت شیخ مفید، אقتضا      . شده אست  های یاد    آنها در زمینه   بیشتر که   ٩٧دאند عنوאن می نزدیک به دویست    
 ۀگذאریم و به معرفی خالصـ       یموא   ولی ما حیات אو رא به אجمال         ،د که بسیار بیش אز אین بدو پردאخته شود        کن   یم

 .پردאزیم  یبرخی کتابهای حدیثی אو م
 
 
 یمالأ

 هجـری و بیـشتر      ٤١١ تا   ٤٠٤אی אز چهل و دو مجلس حدیثی شیخ مفید אست که אز سال                אین کتاب مجموعه  
روאیت مسند در אین کتـاب      سیصد و هشتاد و هفت      در مجموع   . شده אست    یبرپا م در ماه رمضان و در روز شنبه        

 دאرد و بیشتر در אرتبـاط بـا موضـوعات کالمـی و بـه خـصوص                אستوאر متونی قوی و     ،روאیات کتاب . آمده אست 
 .برخوردאر אستدقت بیشتری אز  مالی مفید أ،ی دیگرمالأ کتابهای مقایسه بادر . אمامت אست

 
 
 رشادאإل
 אمامـان معـصوم     ۀل و سیر  ئ، فضا ی אست که به تاریخ زندگ     رشاد فی معرفة حجج אهللا علی אلعباد      إلאم کامل آن    نا

ـ    אست كه  ل و سخنان אیشان   ئفضا،  )علیه אلسالم (بیش אز نیمی אز کتاب دربارۀ אمام علی         . پردאخته אست   ۀ به گون
چـاپ  . אسـت ) علـیهم אلـسالم   ( אمامان   ترین و معتبرترین کتاب تاریخ      کهنرشاد   א کتاب. مبسوط نقل شده אست   

 .جدید آن در دو جلد عرضه شده אست
 
 

 אلمَزאر
 . אست شدههאجوم אقبال عالمان شیعه باאست که ) علیهم אلسالم(مجموعه زیارאت معصومین 

 
 

 אلجمل
. ی نامیـد  אول هجـر ۀترین فتنه در سد توאن مهم  ی طلحه و زبیر رא م،با عایشه) علیه אلسالم(رویارویی אمام علی   

 رא  )علیـه אلـسالم   ( کالمی و تاریخی خویش به אین مهم پردאخته و حقانیت אمام علـی               ۀشیخ مفید در دو نگاشت    
 . در دسترس אستאلجملو با عنوאن یک مجلد אکنون אین دو نگاشته در . אثبات کرده אست

 
 

  یهای فقه אلحدیثی و نقد אلحدیث مجموعه رساله
های کوچک شیخ مفید، به אرزیـابی برخـی אز متـون و دقـت و تأمـل در آنهـا                       هنزدیک به بیست عنوאن אز رسال     

 .אستאهمیت فرאوאنی دאرאی אین مجموعه، تطبیق نظرאت فقه אلحدیثی شیخ مفید אست که . پردאخته אست

                                                 
، رجال نجاشی. ( خود آورده אسترجال عنوאن کتاب אو رא در ١٧٤نجاشی نیز نام . ٧١١، ش ٢٣٨، ص אلفهرستشیخ طوسی، . ٩٧
 )١٠٦٨، ش ٣٢٧، ص ٢ج 
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 عتقـادאت إل א אی نقادאنه بـر کتـاب       אین رساله حاشیه  . شته در אین مجموعه אست    وترین ن    مهم عتقادإلتصحیح א     
قـوت و دقـت     . دهـد  ییخ صدوق אست و אختالفات مبنایی אین دو عالم بزرگوאر رא در موאرد فرאوאنی نـشان مـ                 ش

 . شود  یروشن مبه خوبی  אو در موאجهه با نگرش شیخ صدوق در אین رساله ۀאستدالل شیخ مفید و شیو
 .دیث و نقد אلحدیث אست در مبانی و مصادیق فقه אلح،ترین آنها  ی و قو،ترین نگارش کهنאین کتاب،     
 :אز אین قرאرندفقه אلحدیثی شیخ مفید های  بعضی دیگر אز رساله    
 ی؛رسالة فی معنی אلمول •
 ؛»صحابی کالنجومأ«مسألة فی معنی قول אلنبی  •
 ه؛رسالة حول خبر ماری •
 ؛אلمؤمنین بنته من عمر میرأتزویج  •
 ؛طالب بیأאیمان  •
 .ههل אلموصل فی אلعدد و אلرؤیأجوאبات  •

قـم  حدیثی   ۀאین متون در مدرس   . دشمارن  بری אست که ماه رمضان رא همیشه سی روز        تکتاب آخر در نقد روאیا        
 .دאنست ولی شیخ مفید آنها رא مردود ،ه بودپذیرفته شد

 
 

 ختصاص إشیخ مفید و کتاب 

 متـأخر אز قـرن       لـیکن در مـصادر     ،אنـد    نیاورده ختصاصإ نامی אز کتاب     ،رجالیان در فهرست کتابهای شیخ مفید     
 دربـارۀ אیـن کتـاب و مؤلـف آن           ٩٨. نام بـرده شـده אسـت       مفید شیخ   ۀ به عنوאن نگاشت   ختصاص إ دهم، אز کتاب  

توאن אطمینان یافت کـه אیـن کتـاب نگـارش              یبا توجه به אسناد روאیات و متن آنها م        . אختالف جدی وجود دאرد   
 ٩٩. به شیخ مفید نسبت دאده شده אست،شیخ مفید و حتی אنتخاب אو אز کتابی دیگر نیست و به אشتباه

 
 
 

 )ه ٤٣٦م (ـ سید مرتضی ٢٠
های شاخص فقـه و معـارف در قـرن            ه  ، אز چهر  یعلی بن حسین بن موسی مشهور به سید مرتضی و علم אلهد           

سید رضی، شاگرد شیخ مفیـد و אسـتاد شـیخ طوسـی אسـت و در بـسیاری אز علـوم                   بزرگאو برאدر   . پنجم אست 
توאن به عنـوאن آغـازین نگـارش           که تصنیف אو אست رא می       إلی אصول אلشریعه   ةאلذریعاب   کت .نظر אست  صاحب

 .אصول فقه و فقه אلحدیث شیعی موجود برشمرد
 کتاب نوشـته، کـه بیـشتر        هفتادنزدیک به   سید مرتضی    .سنی אست  وجاهت شخصیت אو مورد تأیید شیعه و          

هـای    ندאرد ولی در برخی کتابهای خود به برخی زمینه         یصکتاب حدیث خا  . در فقه، کالم و אدب بوده אست      آنها  

                                                 
 .٢٠٩، ص ١، ج  אلوسائل مستدرکةخاتم. ٩٨
مجموعه مقاالت کنگرۀ شیخ مفید به چاپ در که جوאد شبیری محمد دسیאز » אإلختصاصشیخ مفید و کتاب « ۀ مقال:ک. ر. ٩٩

شویم در مجموعۀ  یادآور می). ١٣٤، أربع مقاالت حول אلشیخ אلمفید אلمقالة אلرאبعه، ص ٩، ش لمقاالت و אلرساالتא. (رسیده אست
 که چهار مقالۀ جناب شبیری چاپ شده אست، אطالعات אرزشمند دیگری نیز دربارۀ شیخ مفید آمده به خصوص مقالۀ ٩شمارۀ 

 . سوم که دربارۀ سایر آثار شیخ مفید אست
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 فرאوאنـی در אیـن       و نکـات نغـز   حـاوی   אو  مـالی   أکتـاب    .فقه אلحدیثی همانند تأویل و نقد حدیث پردאخته אست        
  ١٠٠.ستאها  زمینه

 
 
 

 )ه ٤٥٠م (ـ نجاشی ٢١
بـن حـسین    یـد و אحمـد  مشهورترین رجال تاریخی شیعه، شـاگرد شـیخ مف  אز ، یبن علی نجاش אبوאلعباس אحمد 

سنجی   نكته.  عالمان رجالی אست   ۀمای ، دست سماء مصنفی אلشیعه  أفهرست  نگارش مشهور אو در     . אستغضائری  
تخـصص אو در    .  אو موثق شمرده شـوند     ۀوאسط   یگیری אو در نقل אز אساتید سبب شده אست که אساتید ب            سختو  

אو کتابهـای دیگـری هـم        ١٠١.شـود شـمرده   قدم  که אقوאل אو بر قول شیخ طوسی م       אست  رجال نیز موجب شده     
  ١٠٢.دست ما نرسیده אسته دאشته که ب

 
 
 

 )٤٦٠م(ـ شیخ طوسی ٢٢
 فقـه، حـدیث، تفـسیر،       .های شـیعی אسـت       אز مشهورترین چهره   ،شیخ אلطائفه طوسی،  אبوجعفر محمد بن حسن     

 در سـال     و  دنیا آمـد   در طوس به   ٣٨٥אو در سال    . ست א های تخصص و تألیف אو      کالم، رجال و אصول אز زمینه     
 .شاگردی كردپس سید مرتضی س شیخ مفید و در محضربه بغدאد رفت و  ٤٠٨

ی ها تهشودورאن طوالنی زعامت سید مرتضی אین فرصت رא در אختیار شیخ طوسی قرאر دאد تا ماندگارترین ن                
شهرت ن نیز بدאאصلی شیخ طوسی אست و تخصص به غیر אز فقه ـ که  .  رא در علوم مختلف عرضه کندخویش

 و  )אلعـده فـی أصـول אلفقـه        (صـول ألعدة א ،  نرآאلتبیان فی تفسیر אلق   . ـ نگارشهای دیگری هم دאرد      یافته אست 
کتـاب  .  و علـوم پیرאمـونی آن אسـت        حـدیث زمینۀ  ماندگارترین آثار אو، در     . ست א  אو جمله آثار  אز   تلخیص شافی 

 .אیشان אستـ فقهی حدیثی אی אز کارهای  ، نمونهستبصارאإل و حکامألتهذیب א
، ٤٤٧در سـال    . گرفـت  در بغدאد، رهبری شیعیان رא به عهده         ٤٣٦ سید مرتضی در سال   درگذشت  پس אز       אو  

بـه نجـف    ناچـار    و   مورد هجـوم قـرאر گرفـت       אو   ۀمدرسه و کتابخان   بویه، پس אز هجوم سلجوقیان و سقوط آل      
 هجری در نجـف درگذشـت و در         ٤٦٠ر سال   در نهایت شیخ طوسی د    .  نجف رא بنیان نهاد    ۀحوز و   هجرت کرد 

  ١٠٣.به خاک سپرده شد) علیه אلسالم(نزدیکی مرقد אمام علی 
 
 

                                                 
אمالی سید منابع و אبزאرهای فقه אلحدیث در «، مقالۀ ٣٤ی آشنایی بیشتر مرאجعه شود به مجلۀ علوم حدیث، ش برא. ١٠٠

  .، نوشتۀ علی نقی خدאیاری»مرتضی
 . ٢١٢، ص ٢ج  ،هאلفوאئد אلرجالیسید بحر אلعلوم در . ١٠١
 .مرאجعه شود» آشنایی با کتب رجال شیعه«برאی آشنایی بیشتر به درس . ١٠٢
  .های مهم حدیثی אو، به درس جوאمع حدیثی شیعه مرאجعه شود رۀ شیخ طوسی و نوشتهدربا. ١٠٣
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 یبرخی کتابهای شیخ طوسאز گزאرش אجمالی 
 حکامتهذیب אأل

 نگـارش شـیخ مفیـد، پردאختـه و     אلمقنعه،آوری و حل روאیات مختلف، به شرح کتاب  شیخ طوسی با هدف جمع  
 آنها  میان مؤلف به אحادیث אختالفی و چگونگی جمع         .آوری کرده אست     فقهی رא جمع   אحادیث مربوط به هر فرع    

אز אیـن رو،    . کتاب گـردآوری شـده אسـت      بیش אز سیزده هزאر و پانصد حدیث فقهی در אین           . אهتمام خاص دאرد  
 ٤١٣نگارش אین کتاب قبـل אز سـال         . آمده אست   به شمار می   ، در زمان خود   אحادیث فقهی  ۀمجموع ترین  بزرگ

 کتـاب  ۀمـشیخ  .سـال دאشـته אسـت   بیست و هـشت     شیخ طوسی در آن زمان کمتر אز        . هجری آغاز شده אست   
 .ن شیعه دאردا نیز אهمیتی خاص در شناسایی رאویان، طبقات و مصنفتهذیب אالحکام

 
 خبارختلف من אألאستبصار فیما אإل

 رو، אین کتاب  אز אین   .  אست אشاره کرده آنها   אخبار אختالفی و وجه جمع        به  אست و تنها   تهذیبאل ۀگزیدאین کتاب   
 .در مبحث پیشین دربارۀ אین کتاب سخن گفتیم. گیرد ی کتابهای تطبیقی فقه אلحدیث قرאر مۀدر زمر
 
 یمالی אلطوسأ

 مجموعه مجالس حدیثی شیخ طوسی אست کـه  אثر،אین . شده אست هم معرفی אلشیخ مالی אبنأאین کتاب با نام     
هـزאر و پانـصد و سـی و هفـت     مجلـس و  چهل و شش مجموع در . אر شده אستزنجف برگدر אوאخر عمر و در      

گزאرشهای تـاریخی در אیـن کتـاب     ١٠٤.אستکالم، تاریخ و אخالق در  مختلف ی موضوعاتאیرאحدیث دאرد که د  
 .شیخ مفید نیز در אین کتاب آمده אستمالی  أقسمتی אز. نقشی پررنگ دאرند

 
 هکتاب אلغیب

سـازی موضـوع غیبـت و          شـفاف  ،پاسخ نقلی و عقلی به شبهات مربـوط بـه مهـدویت           اب،  هدف אصلی אین كت   
 ۀگـویی بـدאنها، هـست      های شیعی و پاسخ     پردאزش دیدگاههای فرقه  . אست) علیه אلسالم ( אمام مهدی    ١٠٥אنحصار

شـیخ  . تاریخ زندگی אمام مهدی و حوאدث آینده، قسمتهای دیگـر کتـاب אسـت             . دهد   یאصلی کتاب رא تشکیل م    
 .شمارد ی م نعمانیۀغیب کتاب ۀکنند وسی کتاب خویش رא تکمیلط
 

 مصباح אلمتهجد
 و  توجه با אز زمان تألیف     אین אثر .  אکنون در אختیار و دسترس ما قرאر دאرد        ترین کتاب دعایی شیعه אست که       کهن

علـیهم  (معـصومین  אعمال و دعاهای روز، هفته و ماه همرאه با زیارאت           . ده אست موאجه ش אقبال دאنشمندאن شیعه    
شـیخ  .  אسـت   شـیعه  متـأخر  یکی אز مصادر אصلی کتـب אدعیـۀ          אین کتاب . در אین کتاب ذکر شده אست     ) אلسالم

 .شته אستوאز אین کتاب رא نیز نאی  طوسی خالصه
 

 یکتابهای رجال
 ۀگزیـد ، ختیار معرفـة אلرجـال  إ و فهرست طوسی، یرجال طوس. سه کتاب رجالی אز شیخ طوسی در دست אست 

 .یل کشرجا

                                                 
 . معرفی بیشتر دربارۀ אین کتاب در بخش ضمیمۀ درس پیشین موجود אست. ١٠٤
  .در دوאزدهمین אمام شیعیان) عج אهللا تعالی فرجه(منحصر کردن مهدی موعود . ١٠٥
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 دربـارۀ  آنزیـرא تعـدیل و تـضعیف    . ، بیشتر مورد אستفاده אستیشیخ طوسی در مباحث رجال   فهرست  کتاب      
 برאی شناخت طبقات رאویان در عصر אئمه        رجال طوسی .  אست رجال کشی  و   رجال طوسی رאویان بیش אز کتاب     

منتخبـی   رجال کـشی  یا رفة אلرجالختیار معإ. مفید אست چرאکه بر אین אساس مرتب شده אست      ) علیهم אلسالم (
 . معلوم کرده אسـت     نیز رאویان رא אز   مسند نقل کرده و وضعیت برخی        ۀمجموعه روאیات אست که کشی به گون      אز  
 در ،شیخ طوسی در אوאخر عمر خـویش  .شترین متون روאیی دربارۀ غالیان و طرد آنها، در אین کتاب آمده אست         بی

 .ن خویش خوאنده אست رא بر شاگردאرجال کشی ۀنجف، گزید
 در  که بهترین کتابهای حدیثی شیخ طوسـی       אست    شیخ طوسی آن   آثار ه مهم و قابل تأمل، در مجموع      ۀنکت    

کتابهـای دورאن کهنـسالی אیـن شخـصیت         . در دورאن جـوאنی אو نوشـته شـده אسـت          رאبطه با אحادیـث فقهـی،       
 . قرאر دאردحکامألتهذیب אتری نسبت به کتاب  ین پایۀ، در رتبیا مجالس مالی أאلقدر و بلندمرتبه همانند عظیم

 
 
 

 ) ه٤٤٩ م(ـ کرאجکی ٢٣
אو شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی אست کـه          . محمد بن علی کرאجکی אز نویسندگان پرکار در قرن پنجم אست          

 . بوده אستاتیتألیفدאرאی در علوم مختلف صاحب نظر و 
ر آنهـا در دسـترس مـا    بیـشت  که ١٠٦אند و هفت عنوאن ـ برشمرده تألیفات אو رא حدود هفتاد جلد ـ و حتی نود      

 :برخی کتابهای אو אز אین قرאر אست. نیست
 
 

 אلفوאئد کنز
مباحـث  . های کوچک אست که عالوه بر حدیث، مباحث کالمی و غیر آن رא نیز در بر دאرد                  אی אز رساله    مجموعه

 .شود  یفقه אلحدیثی نیز در آن یافت م
 
 

 معدن אلجوאهر
 אعدאد مرتب شده و بر حسب ترتیب معـصومان سـامان یافتـه              بر אساس אی אز אحادیث عددی אست که         وعهمجم
 .سخنان برخی אز حکما و بزرگان هم در پایان آمده אست. אست

 
 

 همام فی مسألة אإلةغالط אلعامأאلتعجب فی 
אبرאز تعجب אز אشتباه فـاحش      و با   א. אسته  אشاره كرد  در مبحث אمامت     ،مؤلف به برخی אز خطاهای آشکار سنیان      

 . نقد אلحدیثی مؤلف در אین کتاب آشکار אست،رویکرد کالمی. کرده אستو بررسی  رא نقد  موאردآنان، آن
 

                                                 
 که نوشتۀ یکی אز معاصرאن و شاگردאن אو و شامل ترجمه و فهرست آثار کیمکتبة אلعالمة אلکرאجبر אساس شمارش کتاب . ١٠٦

 ١٣٤٧(، سال یازدهم ترאثنامحقق و مصحح אین کتاب، مرحوم سید عبدאلعزیز طباطبایی אست که در مجلۀ . کرאجکی אست
 .  به بعد آمده אست٣٦٧، ص ٤٤ و ٤٣، ش ) قمری١٤١٦شمسی، برאبر با 
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 ضمیمه
 دربارۀ منابع و مصادر درس 

توאنیـد بـه کتـب رجـالی و تـرאجم،             برאی آگاهی بیشتر אز زندگی شخـصی و علمـی و آثـار אیـن محـدثان مـی                  
رجـال  ماننـد   . معموالً ترتیب אین کتب بر אساس نام אشخاص ترجمه شده אست          . مرאجعه کنید نویسی،    سرگذشت
 خوאنـساری אز    روضـات אلجنـات    سید محـسن אمـین و        אعیان אلشیعه ، אز پیشینیان و     رجال شیخ طوسی  ،  نجاشی
 . پسینیان

رאجعـه کنیـد کـه ترتیـب آن بـر            آقا بزرگ تهرאنی م    אلذریعهتوאنید به کتاب          دربارۀ کتابها و آثار قلمی نیز می      
 . אساس نام کتابها אست

 به قلم گروهی אز مؤلفان تألیف شده که مرکز تحقیقات دאر אلحدیث قم تاریخ حدیث شیعه    کتابی با عنوאن 
 . های چهارم و پنجم، منبع بسیار خوبی برאی درس گذشته و אین درس אست بخش سده. ناشر آن אست

کنندگان آنها، صفحاتی رא به شرح  ر مقدمۀ بسیاری אز کتابها، محققان و تصحیح    الزم به ذکر אست که د
 .אند زندگی مؤلف و توضیح دربارۀ آن کتاب، אختصاص دאده

شناسی خود، אطالعات مفیدی دربارۀ کتابهایی که  در بخش کتاب) ٢نور (אالحادیث  אفزאری جامع     برنامۀ نرم
همچنین برنامۀ درאیة אلنور دאرאی אطالعات بسیار . د، گرد آورده אستآین  به شمار میبحار אالنوאرمنبع 

  ١٠٧. אستمن ال یحضره אلفقیه و کافیאرزشمندی دربارۀ دو کتاب 
 
 

 دربارۀ سید رضی و نهج אلبالغه 
  אطالعات فرאوאن و אرزشمندی دאرد به خصوص نهج אلبالغهאفزאری منهج אلنور نیز دربارۀ سید رضی و  برنامۀ نرم

 . ن که مقاالت کنگرۀ سید رضی نیز در אین برنامه وجود دאردآ
توאند  אی با عنوאن نهج אلبالغه کرده אست؛ אین مجله می  אقدאم به نشر مجله١٣٨٠    بنیاد نهج אلبالغه אز سال 

 . مندאن قرאر دهد مطالب אرزشمندی در پیرאمون אین کتاب در אختیار عالقه
 
 

 دربارۀ شیخ صدوق
معـروف بـه شـیخ صـدوق و         )  ه٣٨١م  (ر محمد بن علی بن حسین بن موسـی بـن بابویـه قمـی                شیخ אبوجعف 

 حـدیثی   ۀ، אز کتـب אربعـ     من ال یحضره אلفقیه    אمامیه و مؤلف کتاب      ۀبابویه، אز محدّثان و فقهای بزرگ طائف       אبن
 .אستشیعه 

 پس אز مرگ محمد بن אوه دאنیم ک دربارۀ تاریخ والدت شیخ صدوق אطالع دقیقی در دست نیست، تنها می    
  در אثر دعای حضرت אز)عجل אللّه تعالی فرجه(نایب خاصّ دوم אمام عصر )  ه٣٠٥ یا ٣٠٤م (عثمان عمری 

پدر אو به وאسطۀ یکی אز وکیالن אمام زمان، אز אیشان خوאست تا برאی پسردאر شدنش . کنیزی دیلمی زאده شد
 دو فرزند پسر پر خیر و برکت بشارت دאدند که یکی אز آن دو شیخ אیشان نیز دعا فرمودند و אو رא به. دعا کنند
אو توفیقات . کرد شیخ صدوق هموאره به אین אمر که در پی دعای حضرت به دنیا آمده، مباهات می. صدوق بود

 . دאنست خویش رא به علت دعای بابرکت حضرت ولی عصر می

                                                 
  .ری אز محصوالت مرکز کامپیوتر علوم אسالمی قم אستאفزא אین دو برنامۀ نرم. ١٠٧
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ل زمان ی در אوאאوآید که   אز پدرش چنین برمیאوزیاد אز قرאئنی همچون ظاهر گزאرش فوق و روאیت بسیار     
 ١٠٨.متولد شده אستهجری  ٣٠٦نیابت حسین بن روح و در حدود سال 

 
 تحصیالت و אساتید

مجلس   درش حضور فعال،آموزی  در دאنشאو جدیت . אز خردسالی به تحصیل علم و یادگیری حدیث پردאختאو
و   شگفتی אهل قم بودۀ مایאش ه فوق אلعادۀن ولید و حافظ معروف قم محمد بن حسن بمحدث مشهور ودرس 

 .دאنستند  می)علیه אلسالم(آنان אین همه رא אز برکت دعای אمام 
 אز پدرش ، بیش אز همه.کند  رאوی، حدیث نقل میدویست و پنجاهشیخ صدوق در کتب خویش אز بیش אز     

پانزده  که در حدود אو אستاد مهم دیگر .شود شامل میرא  אوאسناد אز  سی درصد حدود ش نام پدر.کند روאیت می
 .אست אسناد صدوق رא به خود אختصاص دאده محمد بن حسن بن אحمد بن ولید درصد

کرده و هر روאیتـی رא        پیروی می  אوصدوق به אین אستاد خود אعتماد کامل دאشته، در جرح و تعدیل رאویان אز                   
 بـا عبـارت      אو  صدوق در تمامی کتب خود تنها אز       .شمرده אست  حیح می دאنسته، متروک و ناص    که אو صحیح نمی   

  ١٠٩.کند یاد می» شیخنا«

                                                 
 . بنگرید٣٨ فحۀ، صه، تحقیق مؤسسة אلبعثאمالی شیخ صدوق ۀفهرست بسیاری אز منابع شرح حال صدوق رא در مقدم. ١٠٨

 .٢٦٦/ ٣٢٠، ٢٦١/ ٣٠٨ ه شیخ طوسی،غیبאلـ 
 .٣١/ ٥٠٢ ،کمال אلدینـ 
 .١٠٤٩/ ٣٨٩، ٦٨٤/ ٢٦١ ،رجال نجاشیـ 
 .٧١٠/ ٤٤٢، ٣٩٣/ ٢٧٣ ،ت طوسیفهرسאلـ 

 .٣١٤ ، صمعانی אالخبار ؛٥٠٣، ص ٢، ج کمال אلدین؛ ٢١، ص ٢، ج عیون ؛٩٠، ص ٢ج  ،فقیهאل :ک.ویژه ره ب. ١٠٩



 

 

 

 جلسۀ سوم

)١(مدرسۀ حدیثی قم 



 

 

 
 
  
 
 

  אهدאف درس
 گیری آنها؛ آشنایی אجمالی با مفهوم حوزه و مدرسۀ حدیثی و نحوۀ شکل 
 .آشنایی با ویژگیهای مدرسۀ حدیثی قم 

 
 
 
 

 های حدیثی شیعه حوزه

الی جانهـا، جـای      نوردیـد و در البـه      ن صـدور، مکانهـا و زمانهـا رא درمـی          حدیث در سیر گذאر خود پس אز زما       
سرزمینی دیگر بـه אفـرאد       شنیدند و در    خرאسان و سامرא می    ،کوفه،  گروهی سخن معصوم رא در مدینه     . گرفت می

 خـود رאویـان و بـدون سـاختار و نظـم             ۀتالشهای نخستین در نشر حدیث با אبتکار و سلیق        . رساندند   می مشتاق
אما در برخی شهرها با گذشت زمان، نشر حـدیث و           . گرفت گوشه و کنار شهرهای אسالمی אنجام می       אی در  ژهوی
هـای کوچـک حـدیثی       یافت و آن شهرها رא بـه حـوزه         میאی نظم و سازمان        عرضه و دریافت آن به گونه      ۀنحو

 .کرد میتبدیل 
 ها، حـساسیتها و    אفزود و سلیقه     پویایی آنها می   روز به روز بر    های حدیثی،  آموزی در حوزه    رونق و شور حدیث       

 برخی אز   אین אساس و به مرور زمان      بر. ساخت   حدیث نمایان می   ۀ دریافت و عرض   ۀאبتکارאت گوناگون رא در شیو    
  آنهـا های خاصیبروز אین ویژگ. کردند  حدیث فعالیت می   ۀعرصر  د ها و دستور خاصی    های حدیثی با شیوه    حوزه

  حـدیثی ۀمدرسـ  در مسیر رشد و کمال خـود     های حدیثی   אین گروه אز حوزه   . ساخت میا متمایز   ه رא با دیگر حوزه   

شود؛ همانند مدرسۀ حدیثی بصره در         مدرسۀ حدیثی معموالً مکان جغرאفیایی خاصی رא شامل می         ١١٠.نام گرفتند 
 .میان אهل سنت و مدرسۀ حدیثی بغدאد در میان شیعیان

در אین  ) علیه אلسالم (تا زمان אمام جوאد     ) علیهم אلسالم  ( אمامان زیرא ،نه بود نخستین حوزۀ حدیثی شیعه، مدی        
 אز شهرهای گوناگون سرزمین پهناور אسالمی       )علیهم אلسالم  (بیت  شیفتگان به دאنش אهل   . ددאشتنشهر אستقرאر   

ن رא بـه    چیننـد و حـدیث אیـشا      ررساندند تا אز خرمن فیض آن بزرگوאرאن خوشـه ب           خود رא بدین شهر مقدس می     
 .אرمغان ببرند

אین شهر אقامت کـرد تـا אز محـضر        چهار سال در  ،   شیعی اممق  محدث بزرگ و عالی     طائفی، محمد بن مسلم      
 ١١١.بهره برد) علیه אلسالم(אمام باقر 

                                                 
شود کـه אشـاره بـه مکتـب فکـری خاصـی אسـت کـه در منطقـۀ                      אصطالح مکتب حدیثی نیز در אین مجموعه אستفاده می        . ١١٠

همانند مکتب אخباریگری که نزدیک به دویست سال در نقاط مختلـف אیـرאن و عـرאق فعالیـت                   گیرد؛    אی قرאر نمی    جغرאفیایی ویژه 
 .کرد می
 .٢٦٦، ص ٨، ج معجم رجال אلحدیث. ١١١
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אی کهن حتی پـیش      آن گرאیشهای شیعی سابقه    دومین حوزۀ حدیثی شیعه، حوزۀ کوفه אست، شهری که در             
 ١١٢.در آن شهر دאرد) علیه אلسالم(مؤمنین אز حضور אمیرאل

به کوفه پس אز جنگ جمل و حضور چهار ساله در אین شهر حـوزۀ حـدیثی                 ) علیه אلسالم ( هجرت אمام علی      
ـ    جْحضور طوالنی مدت یارאن بزرگوאر אیشان همانند حُ       . ی و نیرومند ساخت   غنکوفه رא    میـل بـن    ی، کُ دِر بـن عَ
 .نمود حدیثی شیعه رא پررونق ۀدر אین شهر حوز ... ه وباتِ نُغ بنبَد هجری، אصْیْشَزیاد، رُ

 אمام علی بـن موسـی אلرضـا    ۀسال زمان حضور سه אی که در    منطقه ؛ خرאسان بود  ،سومین حوزۀ حدیثی شیعه       
کـه در  بـود    دیگـری    منطقـۀ  حدیثی قم    ۀحوز.  بیشتر آشنا شد   )علیهم אلسالم  (بیت   با معارف אهل   )علیه אلسالم (

אین حوزۀ نوپا بـا سـود جـستن אز شـرאیط مـساعد، رشـد و گـسترش پیـدא کـرد و                         .ورאن شکل گرفت  همین د 
 ١١٣های حـدیثی אسـت     حوزۀ حدیثی قم نخستین یا אز نخستین حوزه       . شخصیتهای بزرگی در آن پرورش یافتند     

אیـن رو   אز   .جـای گذאشـت    دאری אز خـود بـر      و برکات و ثمرאت فرאوאن و دאمنـه        که به مدرسۀ حدیثی تبدیل شد     
 .رא دאرد که با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرאر گیرد مدرسۀ حدیثی قم شایستگی آن

 
 
  

 قم אولین پایگاه خالص شیعی
 . دنمو אبوموسی אشعری فتح به فرماندهیدر سال بیست و سه هجری رא سپاه אسالم قم و مناطق پیرאمونی آن 

 אین نظریـه    ١١٤.شته אست אאی ند  ات مسلمانان پیشینه  پیش אز فتوح   אند که قم شهری אسالمی אست و       برخی گفته 
אند کـه    و به نقد مخالفان پاسخ دאدهشته هر دو گروه برאی خود دالیلی دאوبا مخالفت برخی دیگر رو به رو شده  

  ١١٥.در برخی کتابها به تفصیل مورد بحث قرאر گرفته אست
که بـسیاری אز آنـان بـا حکومـت          ،  ای مهاجر که برخی אز عربه   אست   آن   نماید  میآنچه دربارۀ شهر قم مهم          

 . در אوאخر قرن אول هجری به قم مهاجرت کرده و در آنجا سـاکن شـدند               ،مخالف بوده و با آنان معارضه دאشتند      
 کـه در گذشـته אز خانـدאنهای شـیعی          ١١٦و یا سعد بن مالک بودنـد       אین گروه אز خانوאدۀ سائب بن مالک אشعری       

 ساکن 
 .آمدند میه به شمار میא کوفه و אز مخالفان بنی

                                                 
 بن صوحان، عبدאهللا بن بدیل، کمیل بـن زیـاد،        ةحضور אفرאدی همچون عمار بن یاسر، مالک אشتر، زید بن صوحان، صعصع           . ١١٢

هستۀ אصلی معترضـان عثمـان بـن عفـان رא אیـن گـروه              . ب روאج تفکر شیعی در אین شهر شد       در کوفه موج  ...  و   یدِعَحجر بن   
 .عثمان همۀ אین گروه رא تبعید کرده بود که پس אز آغاز شورش بدאن شهر بازگشتند. دאدند تشکیل می

د אینکـه آیـا אز      در مـور  . تردیدِ در آغازین مدرسۀ حدیثی شیعه به جهت مشخص نبودن موقعیت حوزۀ حـدیثى کوفـه אسـت                 . ١١٣
حـدیثی کوفـه   باید گفت که بدیهی אست حوزۀ . مبانی، دستور و شیوۀ خاصی در دریافت و عرضۀ حدیث برخوردאر بوده אست یا نه         

بنابرאین אگر ثابت شود אین حوزه אز چنین ویژگیهایی برخوردאر بوده نخستین مدرسۀ حـدیثی              . دאردقم  ی  حدیث قدمتی بیش אز حوزۀ   
אی بـوده אسـت کـه رאویـان و محـدثان در آنجـا                  کوفه خوאهد بود و אما אگر مشخص شود که فقط مجموعـه            شیعه مدرسۀ حدیثی  

رسـد    به نظـر مـی    . کردند نخستین مدرسه، مدرسۀ حدیثی قم خوאهد بود         همدیگر رא یافته و אطالعات حدیثی خود رא ردّ و بدل می           
 .گاه אین جایگاه خاص حدیثی رא نیافته אست شهر کوفه هیچ

 .٣٩٧، ص ٤، ج معجم אلبلدאن. ١١٤
 .٧٤ ـ ٨٠، ص ١، ج گنجینۀ آثار قم .١١٥
 .٨١رجال نجاشی، ص . ١١٦
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אجتماع אین گروه شیعه در אین شهر در سالهای پسین قرن אول هجری موجب روאج تفکر شیعی و مهـاجرت               
 אز אهل سنت یאی که شهر قم אولین مرکز خالص شیعی در אیرאن گشت که هیچ فرد          به گونه  ؛دیگر شیعیان شد  

 אز قـم بـا عنـوאن پناهگـاه          )علـیهم אلـسالم   (مان معـصوم     אز אین رو بود که در کالم אما        ١١٧.در آن وجود ندאشت   
 . אظهار و אبرאز عقاید شیعی در آن آزאد بود؛ زیرא١١٨אستشیعیان یاد شده 

جغرאفیایی موجب گشت אیـن شـهر مـورد هجـوم           אقتصادی و   دوری אز مرکز خالفت و ندאشتن אمتیاز خاص             
 بـه تبیـین، گـسترش و روشـمند کـردن عقایـد شـیعی        د در فضایی آرאمن بتوאن  عالمان آن   قرאر نگیرد و   حاکمان
 .دنبپردאز

یافتنـد بـه قـم        مرکزی عرאق رא برאی خود אیمن نمـی        ۀ که منطق  )علیهم אلسالم  (بیت  אهلخانوאدۀ   אفرאدی אز      
وجود آرאمگاه چهارصد אمامزאده در قـم و پیرאمـون آن אز فزونـی              . אین منطقه سکنی گزیدند    مهاجرت کرده و در   

 .ت אیشان حکایت دאردروند هجر
شده אست که برخـی       دیگر صادر  ۀو אئم ) علیه אلسالم (روאیات فرאوאنی در مدح قم و אهالی آن אز אمام صادق                

و سـپس   ) سـالم אهللا علیهـا    (حضرت معـصومه      حضور ١١٩.ندرناظر به زمان صدور بوده و برخی نظر به آینده دא          
 . حرکت شیعی قم رא سرعت بیشتری بخشید،جری אیشان در سالهای آغازین قرن سوم هبارگاهوجود 

אولین دאنشمندאن قم אست که در متون حدیثی و رجـالی مـورد توجـه قـرאر گرفتـه و                     زکریا بن آدم قمی، אز        
 شیخ طوسی אو رא به عنوאن وکیل ممـدوح          ١٢٠.نسبت به אو نقل شده אست     ) علیه אلسالم (توثیق صریح אمام رضا     

آن زمان نشانگر فزونی شمار شیعیان قـم אسـت کـه         در وکالت אو    ١٢١.ی کرده אست  معرف) لیهم אلسالم ع(אمامان  
) علیـه אلـسالم   (شیخ طوسی אو رא אز یارאن אمام صادق         . ه אست نمود  الزم و ضروری می   אنتخاب وکیل مستقلی رא     

ن متـأخر    אحمد بن אسحاق قمی، نوאدۀ سعد بن مالک نیز وکیل אماما           ١٢٢.دאنسته אست ) علیه אلسالم ( تا אمام جوאد  
 ١٢٣.در قم بوده אست

وی بـر کـسانی کـه در    . مدرسۀ حدیثی قم شهرت خویش رא وאمدאر אحمد بن محمد بن عیسی אشعری אست         
گرفـت و حتـی       ی دאشتند سـخت مـی     یאنگاریها کردند و یا در نقل אحادیث سهل        باور אو אحادیث غلوآمیز نقل می     

 ۀ رونـق نـوع خاصـی אز شـیو         ۀبا אین دسته אز رאویان زمینـ      برخورد وی   . برخی رא بدین אتهام אز شهر אخرאج کرد       
 فعالیت حدیثی همخوאنی دאشت فرאهم کـرد و אز آن پـس             ۀعرضه و دریافت حدیث رא که با باورهای אو در نحو          

هـای حـدیثی     فعالیتهای حدیثی بر אساس אین شیوه نظم گرفت که باعث تمایز حوزۀ حدیثی قم با دیگر حـوزه                 
همـرאه  بـزرگ    همـاره بـا آن       אین مدرسه گونه אست که نام       رא پدید آورد و אین     دیثی قم مدرسۀ ح شد و אصطالح    

 .ستא
 تـا سـالهای     ، که در حدود سال دویست هجری، آغاز کـرده بـود           ،אین مدرسه حرکت رو به کمال خویش رא           

طول  در. گشت یعنی در حدود دویست سال مرکز حدیثی مهم شیعه محسوب می           .رد چهارم אدאمه دא   ۀپایانی سد 
 .ماندگاری אز خود بر جای نهادند آثار אین مدت نسلهای پیاپی אز دאنشمندאن محدث شیعی پدید آمده و

                                                 
 .٣٩٧، ص ٤، ج معجم אلبلدאن .١١٧
 .٢١٤، ص ٥٧، ج بحار אالنوאر. ١١٨
 .٢١٢ ـ ٢٢١، ص ٥٧، ج بحار אالنوאر. ١١٩
 .٨٥٧ ـ ٨٥٩، ص ٢، ج رجال کشی. ١٢٠
 .٣٤٨، ص אلغیبه .١٢١
 .٣٧٥، ٣٥٨، ٢١٠، ص رجال طوسی .١٢٢
 .٥٢، ص ٢، ج معجم رجال אلحدیث. ١٢٣
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کوفـه بـا    حـوزۀ حـدیثی     مدرسۀ حدیثی قم نقش مهم و تأثیرگذאری در אنتقال معارف حـدیثی و گـره زدن                     
 .دאیفا کرمدرسۀ حدیثی بغدאد 

پیـدאیش  . دآی  ه شمار می  ترین حوزۀ حدیثی شیعه ب      ، مهم )علیهم אلسالم (کوفه در دورאن אمامان     حوزۀ حدیثی       
 אین  ؛درאزی آنان به حدیث موجب گشت که אین حوزۀ حدیثی دچار آسیب جدی شود              غالیان در آن شهر و دست     

محدثان بزرگ و بزرگوאر کوفه به قم رفتند و میرאث حـدیثی خـویش رא   . آسیب در مدرسۀ حدیثی قم ترمیم شد 
شـده بـه قـم אز        گیری عالمان قم موجب گشت تـا متـون منتقـل           سخت. یار عالمان آن سامان قرאر دאدند     در אخت 
 .ی نزدیک شودنها پیرאسته و به متون شفاف وحیا پیرאیه

 جمعیت همگون شیعی در قم، وجود تعدאد نسبتاً زیاد عالمان و محدثان، دور بودن אز تعدی و ظلـم خلفـای                        
تـر   موجب شد تا אیـن مدرسـه روز بـه روز بالنـده      ...  آموزی و  گستری و دאنش    دאنش ۀیعباسی، پدیدאر شدن روح   

 تألیف شد کـه     آنهای متعدد و گوناگون در       در אین دورאن نگاشته    و    و به سوی کمال و شکوفایی رو کند        شتهگ
 .های حدیثی شیعه جای دאرد برخی אز آنها هنوز نیز بر تارک نگاشته

برאی پرهیز אز אفتادن در دאم אصحاب رأی و نظـر و            بود که   گرאیی شدید    مان قم نص  عال   مشهورترین ویژگی    
مخالفت جـدی برخـی אز عالمـان        . گرفت  صورت می پیرאستگی معارف אلهی شیعی אز معارف غیرمطمئن بشری         

 . آنان با مبادی معرفتی غیر قابل אعتماد بودۀאی دیگر אز مبارز شیعی با نقل אحادیث ضعیف گونه
 אلتأدیـب  کتـاب    ،)علیه אلسالم ( نایب سوم אمام مهدی      ،همیت אین مدرسه چنان زیاد بود که حسین بن روح          א   

 ١٢٤. به אین سامان فرستاد تا آنان نظر خود رא دربارۀ אین کتاب بیان کنندعالمان אین دیارخود رא برאی بازبینی 
تـرین جـامع      نگارش مهم . در کرده אست  ق  אی مشخص و گرאن     אین ویژگیها مدرسۀ حدیثی قم رא دאرאی وجهه          

 .ر אین مدرسه אستبدر אین حوزۀ حدیثی نشانگر میزאن אعتماد پسینیان ) کافی(حدیثی شیعه 
گونه نقص و کاستی ندאشته و محتاج نقد و           אین ستایشها بدאن معنا نیست که אین حوزۀ حدیثی هیچ              بازگویی

کنون وجود دאشته     نگرش مدرسۀ حدیثی قم אز همان دورאن تا         شیوه، روش و   رאجع به אنتقادهایی  . بررسی نیست 
 .که برخی אز آنها متین و قابل قبول אست

 .یموکا  אکنون ضمن بررسی ویژگیهای مدرسۀ حدیثی قم برخی אز אنتقادها رא نیز برمی   
 
 

 ی مدرسۀ حدیثی قم ویژگیها
و خـصوصیاتی رא دאرא بـود کـه آن رא אز             حیات خویش ویژگیهـا      ۀمدرسۀ حدیثی قم در طول دورאن دویست سال       

 برخی אز مشخصات אین مدرسۀ حدیثی نیز با مدرسـۀ حـدیثی کوفـه یـا بغـدאد                 . ساخت می ها متمایز  حوزه دیگر
 . אستمشترک

 
 دאری ـ میرאث١

 های حدیثی محدثان  های دیگر حدیثی به قم و مسافرت و رحله هجرت گروهی אز رאویان و محدثان حوزه
 .دאجتماع کنها و گزאرشهای رאویان مختلف در قم  دאمن אز نگاشته درאز אی غنی و  که مجموعهبزرگ موجب شد

                                                 
 .٣٩٠، ص אلغیبه شیخ طوسی، .١٢٤
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 אصـلی دאنـشمندאن     ۀآوردیم کـه هـست    . آمده אز حوزۀ حدیثی کوفه بود       فرאهم ۀترین قسمت אین مجموع     مهم    
علمـای  الودۀ אصـلی    אیـن אفـرאد شـ     . گذאری کردند  حدیثی قم مهاجرאن شیعی کوفی بودند که حوزۀ قم رא بنیان          

 .دאدند حدیث رא در قم تشکیل می
مهـاجرאن   אز אبرאهیم بن هاشم نیز   . אز אین گروه אست     אولین فرد  ،خاندאن אشعری ز  א،   سعد بن مالک بن אحوص       

 : نجاشی دربارۀ אو گفته אست؛کوفه به قم אست
 ١٢٥».אو نخستین کسی بود که حدیث کوفیان رא در قم منتشر کرد«

ـ  کتابهـای سـی   ( ،مـشهورترین نگارشـگر کتابهـای ثالثـین       ،   سعید אهوאزی  حسین بن       ) אحادیـث فقهـی    ۀگان
د کـر  در قم منتـشر      ، אحمد بن محمد بن عیسی     ، که شاگردش   رא کتاب אو . حدیث به قم אست    دهندۀ دیگر  אنتقال

د بن محمد   אحم نوאدربرخی אز محققان     .אحمد بن محمد بن عیسی مشهور شد       نوאدر و به    منسوب  وی به شاگرد 
 ١٢٦.دאنند بن عیسی رא همان کتاب حسین بن سعید می

بسیاری אز محدثان   .  حدیثی نیز برאی عرضه و دریافت حدیث مرسوم بود         )مسافرتهای (در آن دورאن رحالت       
 خویش رא برאی آنـان بـازگو   روאیاترא شنیده و  אحادیث آن دیار، قم به شهرهای کوچک و بزرگ مسافرت کرده      

 .کردند می
 بـه بغـدאد،      نیز رخـت سـفر      نسلهای بعد  .و مسافرت کردند  رْ نسل אول אین محدثان به مدینه، مکه، کوفه و مَ            

بـا   محـدثان אیـن سـرزمینها نیـز        אز برخـی  ١٢٧.ندبستحتی شام و مصر      بصره، سامرא، אهوאز، نیشابور، سمرقند و     
 توأمـان بـه אنجـام     در آنجـا قم رא گیری אز میرאث حدیثی      بهره قم و  مسافرت خویش به قم، گسترش حدیث در      

 .رساندند می
 دویست نفر אز غیر   بیش אز   وجود نام   . قم در فرאوאنی سفرهای حدیثی אست     אهل  شیخ صدوق سرآمد محدثان         

 گویـای   ی و אمـالی قمیان در فهرست مشایخ אو و تصریح به مکانهای گوناگون جلسات אمالی حدیث در کتاب                
  ١٢٨.نزده حوزۀ حدیثی در آثار شیخ صدوق مورد אشاره قرאر گرفته אستبیش אز پا. درستی אین אدعایند

 
 گرאیی ـ نص٢

 در   تنهـا  کردنـد  آنـان سـعی مـی     .  متون نقلی אسـت    هگرאیی و אعتماد ب    ترین ویژگی مدرسۀ حدیثی قم نص       مهم
. زنـد پرهیب عقل در تحلیل و تأویـل خبـر      و جسورאنۀ   و جستجو کنند و אز دخالت مستقل       اوشمحدودۀ نقلیات ک  

یم بنگـر عقایـد     دید אو به אخبار، کالم نقلـی و        ۀ مدرسۀ حدیثی قم بشماریم و אز زאوی       ۀאگر شیخ صدوق رא نمایند    
 .تفاوت آشکار אین مدرسه با مدرسۀ حدیثی بغدאد رא بهتر شاهد خوאهیم بود

حـث  حدیث در سـاماندهی فکـری و باورهـای دینـی موجـب گـشت مبا               ندאدن هر چه جز     אز دخالت    پرهیز    
هـای   حتـی نگاشـته    و   مباحث نقلی تبلـور یابـد      אعتقادی، کالمی و فقهی אز مستقالت عقلی دوری گزیند و در          

آن یـاد    אز چیزی که אکنون با عنوאن فقـه مـأثور         .بود) علیهم אلسالم (فقهی نیز نقل مضمون روאیات معصومین       
                                                 

 .١٦، ص رجال نجاشی .١٢٥
مـصحح محتـرم آن، جنـاب آقـای אبطحـی           .  به چاپ رسیده אست    ١٤٠٨אین کتاب אز سوی مؤسسۀ אالمام مهدی در سال          . ١٢٦

ن محمد بن عیسی یا حسین بن سعید بـن  به אختالف نظر دربارۀ אینکه کتاب אز אحمد ب) ١٠ ـ  ١٢ص (אصفهانی، در مقدمۀ کتاب 
حماد אهوאزی אست אشاره کرده و با אستناد به کالم شیخ حر عاملی در حاشیۀ نسخۀ خطی אیـن کتـاب آن رא אز آن شـاگرد، یعنـی                             

 .دאند אحمد می
 .١٠٢ ـ ١٣١، ص شناخت و تحلیل مکتب حدیثی قم אز آغاز تا قرن پنجم هجریمحمدرضا جباری، : ک.ر .١٢٧
 .٦، نگاشتۀ אستاد علی אکبر غفاری، ص کمال אلدین کنید به مقدمۀ کتاب رجوع .١٢٨
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گرאیی مدرسۀ حدیثی قـم       شفاف نص  ۀنمون) دعقای در (אالعتقادאتو  ) فقه در (אلمقنع  و אلهدאیه کتابهای. شود می
 .های حدیثی دیگر شیعه نیز گسترش یافت  شیوۀ فقه مأثور به حوزه.אست

 
 گرאیی ـ پرهیز אز رأی و אجتناب אز عقل٣

علـیهم  ( بـود مـورد مخالفـت شـدید אئمـه            )کوفهفقیه سنی   (شیوه و روش אهل رأی، که سردمدאر آن אبوحنیفه          
.  مردود אعـالم گـشت      و فقهی   در یافتن אحکام شرعی    ١٣٠ و אستحسان  ١٢٩فاده אز تمثیل  قرאر گرفت و אست   ) אلسالم

بـه هـیچ وجـه      ) تمثیـل (ستحسان و قیـاس     بدیهی אست که آگاهی یافتن אز אعتباریات شارع مقدس אز طریق אِ           
 .ممکن نیست

آنـان  . ری جوید گرאی رאیج در آن زمان دو       قم آن بود که אز تفکر عقل       ۀگرאیی مدرس   طبیعی تفکر نص   ۀنتیج    
. های معرفتی رא نیز بـا فقـه همـرאه کردنـد     دאنستند، بلکه دیگر حوزه   نه تنها قیاس در אحکام فقهی رא مردود می        

یـست،  ی که در قلمرو فقه و אعتباریات شارع ن های    ه حتی در حوز   ،گونه אجتهاد و אستنباط    کردند هر   آنان گمان می  
 خاصـی دאشـت     ۀ قیاس و אستنباط مذموم رא کـه محـدود         ۀیب دאیر  و بدین ترت   باشد  میملحق به قیاس و مردود      

هـای فکـری نیـز       حـوزه  گونه بود که عالمان و دאنشمندאن قم אز روش نقد تعقلـی در سـایر               אین. گسترش دאدند 
 .خوددאری کردند

א و   جدل و بحث دربـارۀ خـد       ١٣١جدل و کالم אنتقاد شده אست      شیخ صدوق با אستناد به روאیاتی که در آنها אز             
گونـه نگـرش رא        تفکـر حـاکم بـر مدرسـۀ بغـدאد بـرخالف مدرسـۀ قـم אیـن                  ١٣٢.شمارد دین رא ممنوع می    אمور
 .تافت برنمی

. تفکر به کنـاری نهـاده شـود         شیخ مفید و شاگردאنش موجب شد که אین طرز         ۀموضعگیری شدید و منتقدאن       
 رسالة حـول     و تصحیح אالعتقاد ر دو کتاب     شیخ مفید אز شیخ صدوق و طرز تفکر عالمان قم د           אتتندترین אنتقاد 

 . ه אستآمد אلعدد
 :نویسد  برخی محدثان می خرد ورزیאز گرא و پرهیز نص شیخ مفید دربارۀ تفکر    

ـ  و قِ   ذهنٍ دِعْ و بُ   سالمةٍ صحابُأ خبارِاأل بِ قینَعلِّتَنا אلمُ صحابَأ لکنَّ ـ  یَ نـةٍ طْ فِ ةِلّ ون علـی   رّمُ
هـا و    حقِّ قـون بـینَ   فرُال یَ  ها و  سندِ ینظرون ف یَ ال  و حادیثِن אأل وه مِ عُمِهم فیما سَ  وجوهِ
 ١٣٣.نهاطلقونه مِ ما یُیَلون معانِصّحَال یُ ها وثباتِإ ی علیهم فلُدخُمون ما یَفهَال یَ ها وباطلِ
درאیت هـستند؛ در      دقت و کم    گرאی אمامیه אفرאدی پاکدل، کم      محدثانِ نص ] متأسفانه[אما  

نگرند، سره و ناسرۀ آنهـا        کنند، در אسناد آنها نمی      ن دقت نمی  شنوند چندא   אحادیثی که می  
یابند و مفاهیم אحـادیثی رא        دهند، پیامدهای پذیرش آنها رא درنمی       رא אز هم تشخیص نمی    

 . پاالیند کنند نمی که نقل می
وجـود  آنـان بـه سـبب        نقد آن موجب شد که برخی אز       خضوع قمیها در مقابل روאیات و אجتناب אز تحلیل و             
کـه   همچنان. مربوط به אبالغ رسالت بپذیرند     در אمور غیر  رא  ) صلی אهللا علیه و آله    ( אی אز روאیات، سهو پیامبر     پاره

                                                 
 .تمثیل، یعنی همانند سازی دو حکم به سبب شباهت موجود در آنان با یکدیگر. ١٢٩
شمرد بدون  אنتساب حکم به شارع به سبب مالحظات و مناسباتی که فقیه به دلخوאه خود אستنتاج نموده و آن رא برتر می. ١٣٠

 ).٣٢ص : رجوع کنید به אصطالح אالصول(ل شرعی بر آن وجود دאشته باشد آنکه دلی
 .٢٦، ح ٤٥٩، ص אلتوحید شیخ صدوق، .١٣١
 .٤٢، ص אالعتقادאت .١٣٢
 .٨٨ ص ،هتصحیح אعتقادאت אإلمامی. ١٣٣
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אمور تکوینی رא پـذیرא      אی אز אحادیث، ماه رمضان رא همیشه سی روزه بدאنند و دخالت אعتبار در              به جهت نقل پاره   
 .باشند

 
 ـ برخورد شدید با نقل אحادیث ضعیف٤
رאویان مـشهور و صـاحب       אخرאج برخی אز  . אست  عالمان قم با رאویان ضعیف و روאیات آنان مشهور         ۀ موאجه ۀگون

אحمـد   . ضعیف روאیات زیادی نقل کـرده بودنـد        אحادیث که آنان אز     صورت گرفت  تنها به אین دلیل      ،کتاب אز قم  
 تنهـا بـه     ،د بن محمـد بـن عیـسی        אحم ،نام خود   به دستور هم   ،محاسن صاحب کتاب    ،بن محمد بن خالد برقی    

 ١٣٤.همین دلیل אز قم אخرאج شده אست
 .אستאفرאد معتمد و ثقه در قم  دهندۀ روאج فرهنگ نقل حدیث אز غیرمتعارف نشان برخوردی چنین شدید و    
 چـون   ،کرده אسـت   محبوب روאیت نقل نمی    אبن אز אند که אو   همچنین دربارۀ אحمد بن محمد بن عیسی نوشته           
 ١٣٥.ده אستنمو می بطائنی رא گزאرش ۀحمز وאیات علی بن אبی روی

 عمر خویش نـسبت بـه אیـن دو برخـورد אفرאطـی             پایان    אست که אحمد بن محمد بن عیسی، در            شایان ذکر 
 .محبوب در אوאخر عمر وی بوده אست  لذא روאیات אحمد אز אبن١٣٦، אبرאز پشیمانی کرده אستخویش

אو אفـرאد  .  نیز برخوردی مشابه با رאویـان ضـعیف دאشـته אسـت    ،اد شیخ صدوق   אست ،محمد بن حسن بن ولید        
و روאیـات אیـن گـروه رא غیرمعتبـر          تـضعیف    رא   אلحکمه نوאدر کتاب   کنندۀ روאیات   گزאرشجمله رאویان    چندی אز 

 نقـل کـرده و   بـصائر אلـدرجات   אو همچنین همۀ کتابهای محمد بن حسن صفّار رא به جـز کتـاب      .شمرده אست 
 ١٣٧.אعتماد بوده אست  به آن بینسبت

چنین ندאشـته אسـت و رאویـانی همچـون            قم در تمامی دورאنها برخوردی אین      ۀ مهم آن אست که مدرس     ۀ نکت   
میـان   همچنـین در  ،  آینـد   قم بـه چـشم مـی       ندر رאویا ، نیز   پردאز بوده אست   ساز و دروغ   اری که فردی حدیث   یّسَ

 فرאوאنی وجود دאرند که در مقایسه با אستادאن حدیثی شیخ مفیـد          ۀنشد אستادאن حدیثی شیخ صدوق رאویان توثیق     
 بنابرאین אگرچه برخی אز زمانها حضور رאویان ضعیف در قم سخت بـوده אسـت، ولـی در                   .نمایند بسیار بیشتر می  

رفتـه    אوقات دیگر نقل אز رאویان ضعیف به خصوص אگر در شهر دیگری ساکن بودند אمری عادی به شمار مـی                   
 .אست

 
 لوآمیزـ مبارزه با متون غ٥

آنچه مدرسۀ حدیثی قم رא شهره ساخته و آوאزۀ آن رא در آفاق پرאکنده برخورد شـدید و نـسبتاً بـدون مـسامحۀ                        
تعریف تقریبـاً خـاص قمیهـا אز غلـو، موجـب روאج گـسترۀ               . عالمان قم در برאبر خطر غالیان و تفکر غالیانه بود         

عـالوه بـر آن بـه    . شدند های دیگر غالی شمرده نمی     مکتبها و حوزه   مفهوم و در بر گرفتن אفرאدی گشت که در        
جهت یکدست بودن شهر قم و אقتدאر عالمان شیعی در آن، گرونـدگان بـه تفکـر غالیانـه بـه شـدت مجـازאت                         

مجامع علمی و حدیثی آن       אتهام غلو אز شهر قم אخرאج و אمکان حضور در          هب محدثان مشهور  برخی אز . شدند  می
 .دאدنددست  رא אز

                                                 
 .٤٩، ص ٣، ج معجم رجال אلحدیث. ١٣٤
 .٨٢، ص رجال نجاشی. ١٣٥
 .٤٩، ص ٣، ج معجم رجال אلحدیث. ١٣٦
 .٢٦٤ ، ص١٦همان، ج . ١٣٧



 

http://vu.hadith.ac.ir ٥٣

 :نجاشی دربارۀ אو نوشته אست. رود אز אین گروه به شمار میسهل بن زیاد     
ـ     بنِ  محمدِ  بنُ حمدُأکان    و ؛ علیه فیه  دٍمَعتَ مُ  غیرَ ،کان ضعیفاً فی אلحدیثِ     دُشهَ عیـسی یَ

 ١٣٨.هانُسکُ وکان یَیّلی אلرإم ن قُه مِخرجَ أ و،ذبِאلکِ  ولوِعلیه بالغُ
قابل אعتماد אست؛ אحمد بن محمـد بـن عیـسی بـه غلـو و                وی در حدیث ضعیف و غیر       

بـدین  . [אو رא אز قم אخرאج و بـه ری فرسـتاد    ] سرאنجام[دאد و     پردאزی وی گوאهی می     دروغ
 .سهل مدتها در ری زیست] ترتیب

 :گونه گزאرش نموده אست غضائری نیز אخرאج אو رא אین אبن    
  ١٣٩». عنهوאیةِ منه و אلرِماعِ عن אلسِی אلناسَهَة منه و نَئَرאאلبَ رَم و أظهَه عن قُجَخرَأ«

معرفی کـرده   نوאدر אلحکمه    مستثنیات کتاب    אز سهل بن زیاد رא      ،محمد بن حسن بن ولید    : אند همچنین گفته     
 ١٤٠.رא معتبر نشمرده אست و روאیات אو

و میهمان אحمد بـن      رت کرد אو אز کوفه به قم مهاج     . نه نیز صورت گرفته אست    یْمَچنین با אبوسُ   برخوردی אین     
 رא אز منزل خـویش بلکـه אز       אو  آنگاه که غالی بودن אو شهرت پیدא کرد میزبان، نه تنها            . محمد بن عیسی گشت   
 ١٤١.شهر قم אخرאج نمود

אحمـد بـن     قاشانی، قاسم بن حسن بن علی بـن یقطـین،  ۀعلی بن محمد بن شیر حسین بن عبیدאهللا قمی،       
برخـی   ١٤٢.אنـد  مهری قرאر گرفته   که به אتهام غلو مورد بی      אز کسان دیگری هستند   . .. حسین بن سعید אهوאزی و    

 :אند نوشته) نهیْمَאبوسُ אستاد( همَورَأدربارۀ محمد بن  .אند  پیش رفتهنیز אعدאم ۀتا مرحل אز متهمان به غلو
ن ی مِ صلِّده یُ جَوَک به، ف  فتِن یَ  علیه مَ  سَّی دَ  حتّ لوِوه بالغُ مَرَ زوא علیه و  مَغَ  אلقمیون و  ذکرَه
: ه قال أنّאلولیدِ  אلقمیین عن אبنِیوخِن شُ مِماعةٌکی جَحَ و. فوא عنه قَّوَه فتَ رِ إلی آخِ   אللیلِ أولِ

ـ ما کان فی کتُ   ) کلُّفَ (کلُّ  علیه بالغلو، و   نَعِ طُ  אورمةَ  بنُ محمدُ" ـ ه مِ بِ ـ ا وُ مّ   کتـبِ  ید فـ  جِ
ـ ": نا أصـحابِ قال بعـضُ  و، "هدْمِعتَ به فال تَدَرَّفَما تَ  به، ولْقُه فَغیرِ  و سعیدٍ بنِ אلحسینِ ه إنّ

 ورمـةَ أ  بنِ ی محمدِ عنَ مَ ی قم فِ   إلی أهلِ  )علیه אلسالم ( אلحسن אلثالثِ  ن أبی  مِ وقیعاًأی تُ رَ
 ١٤٣." بهفَذِا قُمّه مِتِئرאبَ و

 و بـه وی نـسبت غلـو     אنـد، אو رא مـورد طعـن قـرאر دאده     אهل قم وی رא به بدی یاد کرده  
در אین حال مشاهده کـرد      . سان که شخصی برאی ترور وی به کمین نشست          ند؛ آن א  دאده

دست نگه  ] אز سوء قصد به אو    [خوאند و بدین ترتیب       که אز آغاز شب تا پایان شب نماز می        
محمد بن أورمه مـتهم  : "אند که گفت  ولید آورده   جماعتی אز بزرگان قم אز قول אبن       .دאشتند

 وی رא که در کتابهـای حـسین بـن سـعید و دیگـرאن نیـز       به غلو אست؛ لذא روאیات کتب 

                                                 
 .١٨٥، ص رجال نجاشی .١٣٨
 .٣٥٦، ص ٩، ج معجم رجال אلحدیث .١٣٩
. ترین نگارشهای جامع حدیثی آن دورאن אست        ترین و معروف    ، یکی אز گسترده   نوאدر אلحکمه ؛ کتاب   ٣٤٨، ص   رجال نجاشی  .١٤٠

 کتاب אز آنان نقـل حـدیث        محمد بن حسن بن ولید، ضمن تأیید אصل کتاب و رאویان آن، بیش אز بیست نفر אز אفرאدی که در אین                    
 .شوند  معرفی مینوאدر אلحکمهאین אفرאد با אصطالح مستثنیات کتاب . شده אست رא ضعیف شمرده אست

 .٣١٩، ص ١٧، ج معجم رجال אلحدیث .١٤١
غـضائری یـاد    بـسیاری אز אیـن אفـرאد در کتـاب אبـن      .  رجوع شود  معجم رجال אلحدیث   و   رجال نجاشی ذیل نام אین אفرאد به       .١٤٢
 .אند شده
 .٣٢٩، ص رجال نجاشی .١٤٣
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یکـی אز محـدثان אمامیـه        ".موجود אست بپذیر و به آنچه تنها אو نقل کرده אعتماد مکـن            
خطـاب بـه مـردم قـم در אرتبـاط بـا             ) علیه אلسالم (گوید که وی توقیعی אز אمام رضا          می

אنـد   تی که بـه אو نـسبت دאده  وی رא אز אتهاما  ) علیه אلسالم (محمد بن أورمه دیده که אمام       
 .بری دאنسته אست

 
 چند نکته

 :  قمیها با غالیان و متون غالیانه، چند نکته شنیدنی אستۀدربارۀ موאجه
 ـ تعریف غلو در مدرسۀ حدیثی قم١

دربـارۀ سـهو אلنبـی      ) رحمـه אهللا  (شیخ صدوق   . نزد محدثان قم بسیار وسیع و گسترده بوده אست         تعریف غلو در  
 :نوشته אست) علیه و آلهصلی אهللا (

ـ ": قولونیَ  و)صلی אهللاُ علیه و آله( یِّ אلنب نکرون سهوَ یُ،  م אهللاُ هُنَعَ لَ ،ةَضَوِّفَאلمُ  و الةَ אلغُ إنّ و لَ
ـ  جاز أنْ  لَ  فی אلصالةِ  )علیه אلسالم ( وَسهُ یَ جاز أنْ  نا و کـان شـیخُ    " ...  فـی אلتبلیـغِ    وَسهُ یَ
ـ   فی אلغلوِ   درجةٍ أولُ":  یقول ،ه אهللاُ مَحِ رَ ، אلولیدِ  بنِ  أحمدِ  بنِ  אلحسنِ  بنُ محمدُ  ی אلـسهوِ   نفْ

  أنْجـازَ ی لَعنَ فی هذא אلمَ אلوאردةُ אالخبارُدَّرَ تُ  أنْ ، و لو جازَ   )صلی אهللا علیه و آله    ( يِّعن אلنب 
 ١٤٤."خبارِ אأل جمیعُدَّرَتُ

گوینـد     و می  کنند  غالیان و אهل تفویض، که لعنت خدא بر آنان باد، سهو אلنبی رא אنکار می              
شـود،  ) خطـا و אشـتباه  (در نماز دچار سهو ) صلی אهللا علیه و آله (אگر جایز باشد که پیامبر      

אستاد ما، محمـد بـن      ..." .جایز خوאهد بود که در אبالغ رسالت نیز دستخوش لغزش شود            
אولین مرحلۀ غلـو، אنکـار      : "فرمود  می) که خدא وی رא رحمت کند     (حسن بن אحمد بن ولید      

باره رא رد کرد جایز خوאهد بود         نبی אست و אگر جایز باشد که روאیات رسیده در אین          سهو אل 
 .که همۀ روאیات رא پذیرفت

صلی אهللا علیـه و     (  که پیامبر  ،)رحمه אهللا (  پس אز شیخ مفید    ،شیعیان دیدگاه مشهور  مقایسه با در  אین دیدگاه       
 .نماید عجیب میشمارند  یمنزه مدر همۀ אمور سهو و نسیان  و אمامان رא אز) آله
 ـ برخورد متناوب با متهمان به غلو و یا ناقالن אز رאویان ضعیف٢

 بـرאی  ؛ به غلو در تمامی سالهای روאج مدرسۀ حدیثی قم یکسان نبـوده אسـت      انظاهرאً برخوردهای تند با متهم    
تـرین     مهم ،کافیقل אز אو در      ولی بیش אز دو هزאر حدیث به ن        ،سهل بن زیاد با אین אتهام אز قم אخرאج شد          نمونه

رسد تنها در دورאن ریاست אحمـد         به نظر می   ١٤٥. نقل شده אست   ،کتاب حدیثی شیعه و אفتخار مدرسۀ حدیثی قم       
محابـا شـده אسـت، ضـمن          אز رאویان ضعیف برخوردهای بی     نقالایا ن  بن محمد بن عیسی با متهمان به غلو و        

ـ های אحمد بن محمد بن    یگیر  نیست سخت  روشنآنکه   نه بـه جهـت بـاور    یْمَعیسی حتی نسبت به برقی و אبوسُ
، مبنـی بـر      אصول مورد نظر خـود     نهادینه کردن  ۀ אو در אندیش   محتمل אست که  . وی به خطای אیشان بوده باشد     

گونه کـه אظهـار پـشیمانی         چنین رفتار کرده אست، همان     عدم אعتماد به אحادیث غالیان و نقل אز رאویان ضعیف،         

                                                 
 .٣٥٩ ـ ٣٦٠ ص ،١ ج ،یحضره אلفقیه من ال. ١٤٤
אگرچه تعدאد زیادی אز אین روאیات، سند و طریق دیگری به غیر אز سهل بن زیاد نیز دאرند، ولی ذکر و یاد سهل بن زیـاد در                           . ١٤٥

 .אین کتاب نشانۀ אهمیت دאدن به وی אست
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برخی  حتی ،شیخ صدوق نیز אز سهل بن زیاد نقل روאیت کرده אست          .  אین سیاست باشد   ۀ نشان توאند  پسین אو می  
 ١٤٦. موجود אستکافینه نیز در کتاب یْمَאبوسُ گزאرشهای سیاری و

 ـ مرאتب غلو٣
غالی نـشمرده    رא مشاهده کردند אو رא     אو مستمر گاه که نماز خوאندن     آن محمد بن אورمه،   گفتیم که عامالن ترور   

 نهـایی غلـو کـه شـخص رא          ۀشود که אز منظر آنان مرحل      אین سخن معلوم می    אز. אو صرف نظر کردند    ترور אز و
 ؛دستورאت دینی سرپیچی کند    אنجام تکالیف و   אز ساخته آن بوده אست که غلو در ذאت دאشته و          مستحق قتل می  

ـ   ( آنان با کسانی که غلو در صفات دאشته و معصومان            ۀبنابرאین مبارز  رא אفـرאدی بـا ویژگیهـای       ) سالمعلـیهم אل
نهایـت آنکـه چـون غلـو در          . خارج بدאنند  نیزند بدאن معنا نبود که آنها رא אز مسلمانی          دאنست  خاص و ماورאئی می   

 ١٤٧.کردند אی برאی پیدאیش غلو در ذאت بود אز ترویج אین عقاید جلوگیری می صفات مقدمه
 ـ رویکرد دوگانه٤

 ١٤٨.شـمارد  می  غلوۀآن رא אولین مرحل אنکار پذیرد و אلنبی رא می  سهو)ولید אبن (شیخ صدوق همانند אستاد خویش 
شـاید אگـر شـیخ صـدوق אیـن مـتن زیبـای               ١٤٩. کبیـره אسـت    ۀאصلی زیارت جامع  ) ناقل(با אین وجود אو رאوی      

  ١٥٠.אکنون אز فیض אین معارف محروم بودیمنیز کرد ما  شناسی رא نقل نمی אمام
 شـمارد   و آن رא نـشانۀ غلـو مـی    پـذیرد  مـی نسهو אلنبی رא    عدم  گونه کسی که    سؤאل אساسی אین אست که چ         

آنهـا رא در کتابهـای       و  بـاور دאرد   ،عـدم אلـسهو אسـت      تر אز  که بسی باالتر و مهم    ،  فرאزهای بلند زیارت جامعه رא    
אز  تنها بدאن جهت אسـت کـه عالمـان قـم و            אلنبی  سهو ۀرسد علت قبول نظری    به نظر می  . کند خویش نقل می  

گمـان دאشـتند در      پذیرفتنـد و   نمی،   خصوصاً دالیل عقلی   ، با دالیل غیرقطعی    رא جمله شیخ صدوق نقد אحادیث    
 تمـام   ک زیرא عقل توאنـایی در     ؛ ممکن אست تمام روאیات نقد و رد شوند        ی عقل ا نقد گونه אحادیث ب   صورت رد אین  

که شیخ صـدوق      چنان ؛قیقت، آنها رא رد کند    شده در אحادیث رא ندאرد و ممکن אست با پی نبردن به ح             אمور مطرح 
 :نویسد می

 ١٥١.خبارِ אأل جمیعُدَّرَ تُ أنْجازَی َلعنَ فی هذא אلمَ אلوאردةُخبارُ אألدَّرَ تُ أنْو لو جازَ
گرאیـی و     کبیره אز سوی دیگر چیزی جز نـص        ۀپذیرش سهو אلنبی אز یکسو و نقل متن زیارت جامع           رאز אینبنابر
 ۀאلنبی رא قبول دאشتند فرאزهای زیارت جامع       گونه که روאیات سهو     آنان همان  ١٥٢.ان نیست شدید قمی گرאیی  אخبار

 . پذیرفتند کبیره رא نیز می

                                                 
 .... و ٦٢٤، ٢٥٠، ص ٢؛ ج ٤٥٣ و ٤١٤، ٣٦٩، ٧٤، ٢٤، ص ١، ج کافی. ١٤٦
 . غالیانאهللا صفری، نعمت: ک.ر. ١٤٧
 .٣٥٩، ص ١، ج من ال یحضره אلفقیه. ١٤٨
 .٣٠٥، ص ١، ج عیون אخبار אلرضا؛ ٦٠٩، ص ٢، ج  من ال یحضره אلفقیه.١٤٩
 .٩٥ ، ص٦، ج تهذیب אالحکام אین روאیت رא به نقل אز شیخ صدوق نقل کرده אست، تهذیب אالحکامشیخ طوسی در . ١٥٠
 .٣٥٩ ـ ٣٦٠ ص ،١ ج ،یحضره אلفقیه من ال. ١٥١
شده، دیده بودند که خطای پیـامبر در غیـر אز مـوאرد אبـالغ معـارف دینـی                      شیخ صدوق و قمیان چون در برخی روאیات نقل         .١٥٢

 مـوאرد عـادی و   پذیرفته شده آن رא قبول کرده و بدאن אیمان دאشتند؛ אز אین رو در رویارویی بـا بغـدאدیان، کـه پیـامبر رא حتـی در                     
 . کردند شمردند، آنان رא به غلو متهم می دאنستند و دلیل آن رא عقل می شخصی زندگی مصون אز خطا و معصوم می
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 ـ کثرت نگارش٥
ــدیث     ــهای ح ــرت نگارش ــت کث ــم אز جه ــدیثی ق ــۀ ح ــدیث،  یمدرس ــا ح ــرتبط ب ــه و م ــه وאی مدرس   نمون

یکـی  .  سالهای مختلف تألیف شده אست     موضوعات گوناگون حدیثی در    نگارشهای متفاوت در   .אست زدنی مثال
دאنـیم    می ١٥٣. قم אز کتابهای فهرست אستخرאج نموده אست       ۀאز محققان نزدیک به هزאر کتاب حدیثی رא אز مدرس         

. نیـست  مـا  אختیـار   حدیثی دאشته אست که אسامی تمام آنها نیز در      ۀکه تنها شیخ صدوق نزدیک به سیصد نوشت       
بنابرאین مدرسۀ حدیثی قم عالمانی بـزرگ        .אند  نیز در کتابهای رجالی یاد نشده      و مؤلفان آنها   אین آثار  بسیاری אز 

 . نیست آشنا ما برאی نیز آنها تمامی אسامی حتی که אست و مؤلفانی گرאنقدر دאشته
 .ختپردא خوאهیم ماندگار آنان  به برخی مشاهیر حدیثی و همچنین برخی آثار ،אدאمه در    

                                                 
 .١٩٣ ـ ٢٤٨، ص شناخت و تحلیل مدرسۀ حدیثی قممحمدرضا جباری،  .١٥٣



 

  

 

جلسۀ چهارم

 )٢(مدرسۀ حدیثی قم 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :ایی باآشن

 ؛شماری אز نامدאرترین دאنشورאن مدرسۀ حدیثی قم و آثار ماندگار אین مدرسه 
 .شده بر אین مدرسۀ حدیثی אنتقادهای مطرح 

 
 
 
 

  مدرسۀ حدیثی قممحدثان مشهور

.  حدیثی قم در طول نزدیک به دویست سال پناهگاه و مكان אمید بسیاری אز محدثان شیعی بوده אسـت                   ۀمدرس
 .אند אز دאنشمندאن و محدثان قم رא ذکر كرده  نفرسیصد و پنجاه فهرست نام نزدیک به کتابهای رجال و

 بنـابرאین  ؛אند  معرفی نشده قمـی  ولی با عنوאنאند، شاگردאن אین مدرسه אز که بسیاری אز محدثان مشهور    با אین 
سـالم کلینـی در کتـاب        אإل در אساتید ثقة  أمل   ت ؛ به عنوאن مثال   אست אین تعدאد  אز شمار محدثان قم بسیار فرאتر    

 . אز אسـتادאن و مـشایخ قـم نقـل شـده אسـت            کافی درصد אحادیث کتاب   ٩٥ که نزدیک به     شود   معلوم می  کافی
 אلقمـی  گـاه بـا عنـوאن       אو هـیچ   هرچنـد  دאنـست؛  حدیثی قم    ۀثمرאت مدرس  باید אز  بنابرאین شیخ کلینی رא نیز می     

 برאی تبیین عظمت مدرسۀ حدیثی قـم تنهـا ذکـر אیـن              .توصیف نشده و تنها کلینی یا رאزی خوאنده شده אست         
محدثان قم تا پایـان قـرن چهـارم هجـری          אز  نام سیصد و پنجاه نفر      به یکی אز محققان  مطلب کافی אست که     

 .کنیم  אکنون به אجمال برخی אز مشهورترین محدثان قم رא معرفی می١٥٤. אستאشاره کرده
 
 
 
 حمد بن محمد بن عیسی ـ א١
ـ   . אست )علیهم אلسالم  (دهمאمام  نهم و   אمام  אمام هشتم،   אز אصحاب   אو   سـبب   قـم    ۀحـوز   אو بـر   ۀریاست مقتدرאن

نجاشـی אو رא شـیخ قمیـان و فقیـه آنـان      . אین مدرسه و معروفیت آن به دقت در عصر خود شده אسـت         شهرت  
 ١٥٥.معرفی کرده אست

ـ  « אو رא  نیـز  ، אز دאنشمندאن سنی   ،ذهبی دאنـسته  » لیفـات أ شـهرت و ت    زرگ شـیعیان در قـم و برخـوردאر אز         ب
  ١٥٦.אست

                                                 
 ).رسالۀ دكتری(شناخت و تحلیل مدرسۀ حدیثی قم محمدرضا جباری، . ١٥٤
 . ٨٢، ص رجال نجاشی. ١٥٥
 .٢٦٠، ص ١، ج لسان אلمیزאن. ١٥٦
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 نیـز دאشـته   ی کتابهای حدیثی دیگرאو. جمع شده אست  אلمسائل   در کتاب ) علیه אلسالم ( אمام رضا  سؤאالت אو אز  
مـشهور    با אخرאج برخـی אز محـدثان       شگیری و אحتیاط بسیار زیاد     دورאن ریاست אو بر قم به سبب سخت        .אست
 پایـانی عمـرش   ۀتنـدرویها در دور   אین  رسد    چند كه به نظر می      هر ؛بودهمرאه  ،  ... سهل بن زیاد و     برقی، :همانند

אز אو بـیش אز دو هـزאر و         .  تا אوאخر قرن سوم هجـری زنـده بـود          אحمد بن محمد بن אدریس    . كاهش یافته אست  
 ١٥٧.سیصد روאیت در کتب אربعه نقل شده אست

 
 
 
 زکریا بن آدم ـ ٢

 رضـا  توثیق אمام  و مورد אعتماد و    ١٥٨)علیهم אلسالم (جوאد  אمام  رضا و   م  אماکاظم،  אمام   אمام صادق،    אو אز אصحاب  
 :گوید علی بن مسیب می .אست) علیه אلسالم(

بـه شـما    ه  مـن אز شـما دورم و همیـش         « : عـرض كـردم    )علیه אلسالم (خدمت אمام رضا    
אیـشان  » ؟אم رא אز چـه كـسی دریافـت كـنم            به نظر شما دאنشهای دینی     .ندאرمدسترسی  
 ١٥٩».אز زكریا بن آدم كه در אمور دنیا و آخرت فردی אمین و مورد אعتماد אست« :فرمودند

زکریـا   هنگـامی کـه      ١٦٠.در قم بوده אست    )علیه אلسالم (אمام جوאد    و )علیه אلسالم (ظاهرאً אو وکیل אمام رضا      
 با אمام   ، آنان  به دلیل نارضایتی אز    ،)ظاهرאً مقصود مردم قم אست     ( خاندאنش کبر تر مبنی   تصمیم خود رא     بن آدم 
 :و فرمودبه א) لیه אلسالمع( در میان گذאشت אمام رضا )علیه אلسالم (رضا

گونـه    همان ،شود   چرא كه به بركت وجود تو بالها אز خاندאنت برطرف می           ؛אین كار رא نكن   
 ١٦١.شود كه به بركت موسی بن جعفر بالها אز אهل بغدאد برطرف می

 
 
 
  אبرאهیم بن هاشمـ ٣
 :אند  گفته אبرאهیم بن هاشم   ۀدربار .ده אست کرکه به قم مهاجرت     אست  ی  حدیث کوف  دאن و رאویان پر   אز دאنشمن אو  
 ،بیشترین روאیات אو אز طریـق فرزنـدش        ١٦٢».ین کسی אست که אحادیث کوفیان رא در قم منتشر کرد           نخست אو«

کتـب אربعـه آمـده       אو در   روאیـت بـه نقـل אز       شش هزאر و چهارصد   بیش אز    .علی بن אبرאهیم گزאرش شده אست     
 ١٦٣.אست

                                                 
 .٩٠، ص ٣، ج معجم رجال אلحدیث .١٥٧
 .٣٧٥ و ٣٥٨، ٢١٠، ص رجال طوسی .١٥٨
 .٨٥٧، ص ٢، ج رجال کشی. ١٥٩
 .٨٥٩همان، ص . ١٦٠
 .٨٥٧همان، ص  .١٦١
 .١٦، ص رجال نجاشی. ١٦٢
 .٢٩١، ص ١، ج معجم رجال אلحدیث .١٦٣
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  علی بن אبرאهیم قمی ـ٤
 .אسـت ترین آنها در دورאن غیبت صـغری         אز مشهورترین رאویان قم و پرروאیت     אو אز فرزندאن אبرאهیم بن هاشم و        
، پدر شـیخ    بابویه אو אستاد شیخ کلینی و אبن      ١٦٤.ده אست شدر کتب אربعه نقل     אو  بیش אز هفت هزאر و صد روאیت        

تـرین تفاسـیر    אز کهن ـ  تفسیر علی بن אبرאهیمی نگاشته که بسیارکتابهای  بن אبرאهیم قمی علی.  אستصدوق
 : و گفته אستא ۀنجاشی دربار ١٦٥.אز آن جمله אست ـ روאیی در دسترس

ـ  أ  وَ تبـاً  کُ فَصـنَّ   وَ رَکثَأ فَ عَمِ، سَ  אلمذهبِ ، صحیحُ دٌمَعتَ مُ ١٦٦،بتٌ فی אلحدیث، ثَ   ثقةٌ  ١٦٧رَّضَ
  ١٦٨.همرِفی وسط عُ

 
 
 
 אشعری سعد بن عبدאهللا ـ٥

: گفته אسـت  دربارۀ אو    و شیخ طوسی     ١٦٩»هاها و وجهُ  فقیهُ  و  אلطائفةِ  هذهِ شیخُ«: نجاشی אو رא چنین ستوده אست     
 ١٧٠.»ةٌ، ثق אلتصانیفِکثیرُ ،خبارِ אألعُوאسِ ، אلقدرِجلیلُ«

ز در کتابهـای  نگارشـهای حـدیثی אو نیـ   . אو شاگرد אحمد بن محمد بن عیسی و אسـتاد شـیخ کلینـی אسـت       
 دאشته אست که برخی متـون آن        ١٧١بصائر אلدرجات کتابی با نام    سعد بن عبدאهللا אشعری     . ستא  فهرست یاد شده  

 . هجری وفات نموده אست٢٩٩אو در حدود سال .  آمده אستאلدرجات مختصر بصائردر 
عجـل אهللا تعـالی   (אو אمام زمـان   شیخ صدوق گزאرشی بیان شده אست مبنی بر آن که       کمال אلدین در کتاب   
  ١٧٢.مالقات کرده אست) علیه אلسالم(אمام عسکری  رא در محضر) فرجه אلشریف

 
 
 
  אحمد بن אسحاق قمیـ٦
 و אمام  ١٧٤ אمام هادی١٧٣،ترین رאویان قم אست که אفتخار مصاحبت با אمام جوאد شده ترین و شناخته گرאمی و אزא

                                                 
 .٢١٣، ص ١٢همان، ج . ١٦٤
 .٢٦٠، ص رجال نجاشی .١٦٥
، ج سماء אلمقـال مرحوم كلباسی در . همانند אلفاظ دیگری که در אین متن به کار رفته برאی تعدیل و توثیق رאوی אست        بـت ث .١٦٦
 نویسی رאویان، منظور אز وאژۀ ثبت אین אست كه رאوی در نقـل حـدیث مـورد אعتمـاد                     در كتب شرح حال   «: نویسد   می ١٨٧، ص   ٢

 » .كند אست و متن رא با دقت نقل می
 .در אینجا به معنای אز دست دאدن بینایی چشم אست אضر .١٦٧
אو אز شیعیان אمامیه، ثقه و در نقل حدیث مورد אعتماد אست؛ אحادیـث بـسیار زیـادی نقـل                    : ؛ ترجمه ٢٦٠، ص    رجال نجاشی  .١٦٨

 .در وسط عمرش نابینا شد. کرده و کتابهایی هم تصنیف کرده אست
 .١٧٧، ص رجال نجاشی .١٦٩
 .١٣٥، ص  فهرست شیخ طوسی.١٧٠
، نگاشتۀ محمد بن حسن صفار قمی אست که معاصـر سـعد    بصائر אلدرجاتالزم به ذکر אست که אین کتاب، به غیر אز کتاب     . ١٧١

 . که אکنون موجود אست، نگاشتۀ صفار אستبصائر אلدرجاتکتاب . بن عبدאهللا بوده אست
 .یابد تماد به آن كاهش אعشود  ی؛ متن אشاره شده אشكاالتی دאرد كه موجب م٤٥٤ص  ،کمال אلدین. ١٧٢
 .٩١، ص رجال نجاشی؛ ٣٧٣، ص رجال طوسی. ١٧٣
 .همان .١٧٤



 

http://vu.hadith.ac.ir ٦١

 رא نیز بـه     ) אلشریف  אهللا تعالی فرجه   لعج ( אمام عصر   رא دאشته و توفیق دیدאر     )علیهم אلسالم  (١٧٥ریکحسن عس 
 ١٧٦.دست آورده אست

ـ  )علیه אلسالم (אو وکیل אمام حسن عسکری        ؛ قـم و رאبـط مـردم بـا آن حـضرت بـود         ۀ منطقـ   موقوفـات  ر ب
 אهللا تعـالی  لعجـ (אو رאبط مردم قم با نایب אول و نایب دوم אمام مهدی  كه در دورאن غیبت صغری نیز   همچنان
 ١٧٧.بود) ریف אلشفرجه

ـ  ١٨١،شـیخ אلقمیـین    ١٨٠، كبیر אلقدر  ١٧٩، אلشیخ אلصدوق  ١٧٨،ثقة: אند و رא با אین تعابیر ستوده     אرجالیان كهن     دُ وאفِ
  ١٨٥.هجِجَعلی حُ  وه علی אهللاِ كرאمت١٨٤ُ،)علیه אلسالم (محمد بیأ ةُ خاص١٨٣ّ،صالح١٨٢،אلقمیین

 
 
 
  אحمد بن محمد بن خالد برقی ـ٧

رود    بـرق  ۀدر منطقـ   ده و کـر جرت  اهـ مبه قم   ) علیه אلسالم ( زمان אمام صادق      در ند و خانوאدۀ אو ساکن کوفه بود    
 بـه   ولـی  ،نجاشی אو رא توثیق كرده    .  אز رאویان و محدثان قم بود      ش، همانند پدر  ،אحمد بن محمد  . سکنی گزیدند 

 ١٨٦.אنتقاد كرده אستאز אو دلیل אعتماد بر אحادیث مرسل و نقل אز رאویان ضعیف 
.  شده אست  ذکرאو   بیش אز صد نگاشته אز    . אستان حدیث در دورאن خویش      ندگترین نگار   אو یکی אز پرتألیف   

 ١٨٧.رא در بـر دאرد    هـای אو     אست، تمامی אنوאع نگاشـته     אختیار  قسمتی אز آن אکنون در     تنها که   ، אو محاسن אل کتاب
 אز بـسیاری  شـیخ صـدوق   . سـت  א  ویژگیهای אو  ۀ چینش زیبا و بدون پیشینه אز جمل       ۀذوق نگارش خاص و سلیق    

 ١٨٨.به אنجام رسانده אست אو های نگارشی خویش رא همانند گونه
رאویان ضعیف، אز قـم       אحادیث مرسل و گزאرش אز     ۀدگسترאحمد بن محمد بن عیسی، برقی رא، به جرم نقل           

אین عمل و حضور با پای برهنـه در تـشییع جنـازۀ برقـی در        پشیمانی אحمد بن محمد بن عیسی אز       .אخرאج کرد 

                                                 
 .٩١، ص رجال نجاشی؛ ٣٧٣، ص رجال طوسی. ١٧٥
 .٤٤٢، ص كمال אلدین و تمام אلنعمه؛ ٧٠، ص فهرست شیخ طوسی. ١٧٦
 .٥٠٣، ص دالئل אإلمامه. ١٧٧
 .٤١٧، ص אلغیبه طوسی؛ ٣٩٧، ص رجال طوسی. ١٧٨
 .٢٨٧، ص אلغیبه؛ ٥٠٣، ص دالئل אإلمامه. ١٧٩
 .٧٠، ص فهرست شیخ طوسی. ١٨٠
 .همان. ١٨١
تفرشـی،   ؛)م ت (ذ אلعلم عنهم علیهم אلسالمخْئمة ألتي אأل أنه אلذي كان ی   إ: قیل في تفسیره  ( .٩١، ص   رجال نجاشی همان؛  . ١٨٢

 .)فرستادند یم) علیه אلسالم(خود نزد معصوم ، پاورقی ـ یعنی אهل قم אو رא به نمایندگی ١٠٥، ص ١، ج نقد אلرجال
 .٨٣١، ص ٢، ج אختیار معرفة אلرجال. ١٨٣
) علیـه אلـسالم  (حضرت אمام حسن عـسکری  ) یارאن ویژۀ(؛ אز خوאص ٧٠، ص فهرست شیخ طوسی؛ ٩١، ص  رجال نجاشی . ١٨٤
 .אست
 .אوست) אئمه ـ علیهم אلسالم ـ(؛ یعنی شایستۀ تکریم پروردگار و حجتهای ٣٨٤، ص كمال אلدین. ١٨٥
 .٧٦ ، صرجال نجاشی. ١٨٦
 .٧٧، ص رجال نجاشی. ١٨٧
 . در نگارش אحادیث عددی אستאلقرאئن، برگرفته אز شیوۀ کتاب אلخصالبه عنوאن کتاب . ١٨٨
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 هجـری   ٢٨٠یـا    ٢٧٤  خالـد برقـی در حـدود سـالهای          بن אحمد بن محمد  . ای رجالی گزאرش شده אست    کتابه
 ١٨٩.درگذشت

 
 
 
 محمد بن یحیی אلعطارـ ٨

 کافیکتاب   در אو  به نقل אز    بیش אز پنج هزאر روאیت     . و אستاد شیخ کلینی אست     אو אز بزرگان قم در زمان خویش      
و نوشـته   אنجاشی دربـارۀ    .  صفار بوده אست   ری و محمد بن حسن    אشعאو معاصر سعد بن عبدאهللا      . نقل شده אست  

 ١٩٠.»، له کتبٌ אلحدیثِ، کثیرُنٌیْعَ ،نا فی زمانه، ثقةٌصحابِأ شیخُ«: אست
 
 
 
 ـ عبدאهللا بن جعفر حمیری٩

  אو١٩٢.אسـت )  אلـسالم معلـیه ( אمـام عـسکری   و ١٩١אصحاب אمـام هـادی   אز  وسناد אألقرب مؤلف کتاب مشهور 
 ١٩٣.کتابهای فهرست ذکر شده אست دאشته אست که نام آنها درنگارشهای فرאوאنی 

در  ) אلـسالم  معلـیه (אمام صادق تا אمام رضا       مجموعه روאیات عالی אلسندی אست که אز       ،سناد אأل قربکتاب  
. ده אسـت کـر آنجـا نقـل حـدیث     هجری به کوفه رفته و در  های پایانی قرن سوم     אو در سال  . אختیار אو بوده אست   

 :چنین نوشته אستو אۀ نجاشی دربار
روא کثَأنه فَ ها مِ هلُأ عَمِسَ ین و أتَمِ  و تسعینَ  نیف و   سنةَ  אلکوفةَ مَدِهم قَ هُجْوَ  אلقمیین و  شیخُ
 ١٩٤.تباً کثیرةً کُفَنَّصَ و

بزرگ אهل قم و فرد شاخص آنان، سال دویست و نود و אندی وאرد كوفه شد، مـردم آن                   
אو كتابهای بسیاری به رشتۀ تحریـر درآورده        . ددیار אز אو روאیت شنیدند و بسیار نقل كردن        

 .אست
 
 
 

 ) ه٢٩٠م  (محمد بن حسن صفارـ ١٠
 : אست گونه ستوده אو رא אیننجاشی .  حدیثی قم אستۀترین رאویان مدرسمشهورאز אو 

 ١٩٥.ه אلروאیي فطِقَ אلسَ قلیلَ،اًجِحر، رא אلقدْ عظیمَ، ثقةً،میینَنا אلقُصحابِأکان وجهاً فی 
                                                 

 .٧٧، ص رجال نجاشی. ١٨٩
 .٣٥٣، ص همان. ١٩٠
 .٣٨٩، ص رجال طوسی. ١٩١
 .٤٠٠همان، ص . ١٩٢
 .١٦٧، ص فهرست شیخ طوسی. ١٩٣
 .٢١٩، ص رجال نجاشی .١٩٤
 .٣٥٤، ص رجال نجاشی. ١٩٥
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، ثقه و عظیم אلقدر بود، بر دیگرאن برتری         محدثان אمامیۀ אهل قم فردی برجسته     در میان   
 .شد دאشت و در אمر حدیث به ندرت دچار لغزش می

 غیبت صغری رא درک نمـوده و در        محمد بن حسن صفار      ١٩٦.אست) علیه אلسالم ( אمام عسکری    بۀصحا אو אز 
 بـصائر کتاب  توאن به     می آنها   ۀجمل  אز  که ه אست کتابهای متعددی تألیف کرد    אو   ١٩٧. رحلت کرده אست   ٢٩٠ سال

 سند אز אسناد روאیات كتـب       بیش אز هشتصد  و در   אنام  . دאرد که אکنون نیز در دسترس ما قرאر      אشاره کرد    אلدرجات
  ١٩٨.شود مشاهده میאربعه 

 
 
 

 محمد بن حسن بن ولیدـ ١١
  אلقمیین و  شیخُ «:אند  گفته  چنین وא ۀردربا.  حدیثی قم אست   ۀهای شاخص مدرس   چهره אستاد شیخ صدوق و אز    אو  
 بالرجال،  عارفٌ« ٢٠٠،» بالفقه  بصیرٌ  אلقدرِ جلیلُ« ١٩٩،»لیهإ سکونٌ، مَ نٌ، عیْ  ثقةٌ هم، ثقةٌ وجهُ هم و مُدِّقَتَمُ هم و فقیهُ
 ٢٠١»....  به، له کتبٌوثوقٌمُ

بـوده و در سـال   بابویـه معاصـر    بن علی بن حسین  کلینی وثقة אإلسالمحدودאً با  محمد بن حسن بن ولید      
 .یمخن گفتتر س پیش אو ۀ دربار٢٠٢. درگذشته אست٣٤٣

 
 
 

  جعفر بن محمد بن قولویه ـ١٢
 :كند אشاره میאو نیز ها، אعتبار و دאنش فقه یمد بودن در زیبایآنجاشی ضمن توثیق אو به سر

 میلٍن جَ  مِ لناسُه א  بِ فُوصَ ما یُ  و كلُّ ...   و אلفقهِ  هم فی אلحدیثِ  ئِالّجِأنا و   صحابِأ قاتِن ثِ مِ
 ٢٠٣.سانٌ حِه، له كتبٌ فهو فوقَ و فقهٍو ثقةٍ

 ،کامـل אلزیـارאت   نـام    ش بـه  کتـاب مـشهور   . אو فرאوאن و به عدد אبوאب فقه بوده אسـت          های حدیثی  نگاشته
 .ترین کتاب زیارتی در دسترس אست کهن

 .فن شدد) علیه אلسالم(و در کنار حرم אمام کاظم  ٢٠٤بغدאد رحلت کرد  در٣٦٧אو در سال 
 
 

                                                 
 .٢١٩، ص هرست شیخ طوسیאلف. ١٩٦
 .٣٥٤، ص رجال نجاشی. ١٩٧
 .... و ٩١، ص ٢٤ و ج ١٠٥٥٥، ش ٢٧٢، ص ١٦، ج معجم رجال אلحدیث. ١٩٨
 .٣٨٣، ص رجال نجاشی. ١٩٩
 .٤٣٩، ص رجال شیخ طوسی .٢٠٠
 .٢٣٧، ص فهرست شیخ طوسی .٢٠١
 .٣٨٣، ص رجال نجاشی. ٢٠٢
 .١٢٣، ص رجال نجاشی .٢٠٣
 .٤١٨، ص رجال طوسی. ٢٠٤
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  خاتمه
 بـن   محمـد   عبارتنـد אز؛   אین خالصه ذکر شـوند     که در אند      آن אز تررمشهوکه  ترین محدثان قم     سه نفر אز بزرگ   

کـه  ) شیخ صـدوق  (אلحسین   علی بن   و محمد بن   )شیخ صدوق  پدر(علی بن אلحسین بن بابویه       یعقوب کلینی، 
 ٢٠٥.در درس پیش به אجمال معرفی شدند

 
 
  

 رآثار ماندگا
ذکـر شـده   אیـن نوشـتارها    نام نزدیک به هزאر کتـاب אز .  حدیثی قم بسیار فرאوאن بوده אست ۀهای مدرس  شتهنگا
گردش روزگـار    אین آثار در   بیشتر.  אست  دسترس אین مجموعه אکنون در    متأسفانه تعدאد بسیار کمی אز     אما   .אست

 .ستא  ن رفته و به ما رخ ننمودهمیاאز 
هـای شـیخ      אست که پـانزده عنـوאن آن אز نگاشـته           دسترس  عظیم در  ۀعنزدیک به سی کتاب אز אین مجمو      

 :אند אز عبارتفهرست אجمالی אین آثار  .صدوق אست
مامـة  ـ אإل ٦،   کافی ـ٥،  سنادאألقرب  ـ  ٤،  تفسیر علی بن אبرאهیم   ـ  ٣،  بصائر אلدرجات صفار  ـ  ٢،  محاسن برقی ـ  ١
 ــ ١٢، علل אلشرאیع ـ  ١١،  خبار אأل معانیـ  ١٠،   אلتوحید ـ٩،  یحضره אلفقیه  من ال ـ  ٨،  کامل אلزیارאت ـ  ٧ه،  אلتبصر و

ــ  ١٧، )علیه אلسالم(خبار אلرضا أعیون ـ ١٦،  کمال אلدین ـ١٥،  عمالאألعقاب  ـ  ١٤،  عمالאألثوאب  ـ  ١٣ ،خصال
  کفایـة  ـ٢٢،  مالیאأل ـ٢١ ه،אلثالث شهرאأل فضائل   ـ٢٠،  خوאنאإلمصادقة  ـ  ١٩ه،   صفات אلشیع  ـ١٨ه،  شیعאلفضائل  

 ــ ٢٨،   אلعروس ـ٢٧ ه،عمال אلمانعة من אلجن   אأل ـ٢٦ ، אلمسلسالت ـ٢٥ ، אلغایات ـ٢٤،  حادیث אأل جامعـ  ٢٣،  ثرאأل
 .ه مأة منقبـ٢٩،  אلبشر خیرِثر فی علیٍّنوאدر אأل

کتـاب   کتـاب אلـسفر،   چـون   ) אبـوאب  (کتابهایموجود   محاسنمثالً کتاب   دאرند؛  ی  یبرخی אز אین کتابها אجزא    
، كتاب مصابیح אلظلم، كتـاب      هعمال، كتاب אلصفوة و אلنور و אلرحم      ألمال، كتاب عقاب א   عאألאلقرאئن، كتاب ثوאب    

 نیز بـه سـه      هشهر אلثالث  אأل فضائل. رא در بر دאرد   آكل، كتاب אلماء، كتاب אلمنافع و كتاب אلمرאفق         אلعلل، كتاب אلمَ  
 . ماههای رجب، شعبان و رمضان تقسیم شده אستۀکتاب دربار

 אز  مـن ال یحـضره אلفقیـه       و کتـاب     کافیکتاب  . אند ی אین مجموعه אهمیتی فرאوאن یافته     ها برخی אز نگاشته  
محاسـن   ٢٠٦.אنـد   دאشـته  ند که در طول تاریخ شیعه در نزد تمامی عالمان شیعی אهمیتی خاص            א  جمله کتب אربعه  

  حـدیثی   بـا عنـوאن مـشهورترین אثـر        بصائر אلدرجات  حدیثی در دسترس شیعه،      جامعترین    به عنوאن کهن   برقی
 با ویژگـی    کامل אلزیارאت ترین تفسیر مأثور شیعی،       با وصف کهن   אبرאهیم علی بن  تفسیرباب אمامت،    ماندگار در 

دسترس  و مجموعه کتابهای حدیثی شیخ صدوق אکنون در       )  אلسالم معلیه( زیارت אئمه    ۀترین کتاب دربار   قدیم
 .قرאر دאرد محققان و پژوهشگرאن حدیث 

 
 
 

                                                 
 . אإلسالم كلینی و شیخ صدوق در درس جوאمع حدیثی شیعه خوאهد آمدةۀ مفصل ثقنام زندگی. ٢٠٥
 .دربارۀ אین دو کتاب به تفصیل در درس جوאمع حدیثی شیعه بحث خوאهد شد. ٢٠٦
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  بررسی אنتقادאت
شده  אنتقادאت مطرح . شدرو  ه  ب رو بغدאد حدیثیۀ  مدرس شدید אنتقادאت با ،ودخ دورאن אوאخر در قم حدیثیۀ  مدرس

ـ گرאیانـه  گرאیی אفرאطی و پرهیز אز نقد عقـل  یعنی نص ـ   حدیثی قمۀدو ویژگی خاص مدرسدلیل به   بـر אیـن    
 حـدیثی ۀ  بـا بردאشـتهای مدرسـ      که بود باحثیم به אعتقاد،  دو ویژگی  אین طبیعی برآیند .مدرسه وאرد شده אست   

 אیـشان باعـث شـد کـه برخـی           ۀאلعـاد  نگری شیخ مفید همرאه بـا وجاهـت فـوق          آینده. نمود بغدאد ناهمگون می  
 شـیخ   ۀمدאرאن  عقل ۀ حدیثی قم אز مجموعه باورهای شیعی حذف شود و אندیش          ۀبردאشتهای ساده و بسیط مدرس    

تری بـه    مجامع فرهنگی با توאن و نیروی אفزون       ساخت در   ان رא قادر می   אین تفكر شیعی  . مفید جایگزین آن شود   
شاید به جهـت אهمیـت אیـن موضـوع          . ها بپردאزند و אز حریم باورهای خود پاسدאری كنند         رقابت با دیگر אندیشه   

 אو אز آنکـه    بـا .  حدیثی قم بسیار سخت و شدید بوده אست        ۀאست که אنتقادאت شیخ مفید אز شیخ صدوق و مدرس         
 چنان به تفکر אو حمله کرده אست که برخی آن رא بـرخالف אنتظـار دאنـسته و در         אماه  ود شیخ صدوق ب   אنشاگرد

بـه عنـوאن    ـ  ترین אنتقاد شـیخ مفیـد אز شـیخ صـدوق     مهم ٢٠٧.אند ها به شیخ مفید تردید کرده אثبات آن نگاشته
ترین کتـاب    مهم،عتقادאإلصحیح ت کتاب .روش אخباریگری محض و خالص אو بود ـ   مدرسۀ حدیثی قمۀنمایند

 :در آن بر روش אهل حدیث خرده گرفته אستنویسنده که  ٢٠٨،در بررسی אنتقادאت شیخ مفید אست
ـ  אهللاُهُمَحِرَـ  جعفرٍ بوأ به حَرّאلذی صَ و ه عینِ بِخیةِناسُ אلتَ هو قولُאلنفسِ  وی אلروحِعنَی مَ فِ 
ه کـرَ ذَا  ا مـ  مّأ فَ ه عظیمةٌ ی غیرِ لَعَ ه و ی نفسِ لَ عَ کذل بِ ةُنایالجِهم فَ ه قولُ  أنّ مَعلَ یَ  أنْ یرِن غَ مِ
 نْ مَ لُّکُ﴿:  تعالی  قال אهللاُ  ؛ אلقرآنِ لفاظَ أ ضادُّ یُ لفظٌ  و ةٌذموم مَ بارةٌعِ فَ ةٌ، باقی نفسَأل א ن أنّ مِ

ا مَلَ ما فیه    هتُثبِ مُ فَرِلو عَ  و ... ٢٠٩﴾کرאمِ אإلِ  و اللِאلجَ و ذُ کَ ربِّ ی وجهُ بقَیَ وَ﴿ ﴾علیها فانٍ 
 لکنَّ أصحابَنا אلمُتَعلِّقینَ بِاألخبارِ أصـحابُ سـالمةٍ و بُعْـدِ ذهـنٍ و قِلّـةِ فِطْنـةٍ                   ه، لَ ضَرَّعَتَ

یَمُرّون علی وجوهِهم فیما سَمِعُوه مِن אألحادیثِ و ال یَنظرون فـي سـندِها و ال یَفرُقـون        
ا و ال یُحَـصّلون معـانِیَ مـا    بینَ حقِّها و باطلِها و ال یَفهَمون ما یَدخُلُ علیهم فـي إثباتِهـ            

 ٢١٠.یُطلقونه مِنها

، كه رحمت خدא بر אو باد، دربارۀ روح و نفس بـدאن تـصریح               )شیخ صدوق (جعفر    آنچه אبو 
كرده دقیقاً همان باور قائالن به تناسخ אست بـدون אینكـه אو بـدین אمـر متوجـه باشـد؛                     

آنچه אو دربـارۀ אز     . رگ אست باورאنش گناهی بز    بنابرאین گناه ناشی אز آن بر אو و دیگر هم         
. אی نكوهیده و كالمی مخـالف אلفـاظ قـرآن אسـت             میان نرفتن نفوس یادآور شده جمله     

و ذאت باشـكوه و      شـونده אسـت    یאست فـان  ] زمین[هرچه بر   «: فرمایند  خدאوند متعال می  
پندאرد אگر بـر مفهـوم        آن كه آن رא صحیح می      ... ».אرجمند پروردگارت باقی خوאهد ماند    

دل،  گرאی אمامیه אفرאدی پـاک  محدثان نص] متأسفانه[پردאخت، אما  آگاه بود، بدאن نمیآن  

                                                 
 .٤٠٨، ص مکتب حدیثی قم. ٢٠٧
زۀ عقایـد نوشـته     ترین موضوع دینی یعنـی حـو        گرאیی و אخبارگرאیی در عقالنی       شیخ صدوق بر אساس نص     אالعتقادאت كتاب   .٢٠٨

تـصحیح  אنتقادهـای تنـد شـیخ مفیـد در          . گرאیی شیخ صدوق در אین كتاب بیش אز دیگـر آثـار אو هویـدא אسـت                  شده אست و نص   
 .گرאیی در آن دورאن אست  بهترین نمونۀ برخورد با אخباریگری و نصאالعتقادאت

 .٢٧ و ٢٦/ אلرحمن. ٢٠٩
 .٨٨، ص تصحیح אالعتقاد .٢١٠
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كنند و در אسـناد آنهـا         شنوند چندאن دقت نمی     אند؛ در אحادیثی كه می      درאیت  دقت و كم    كم
دهند و پیامدهای پذیرش آنهـا        كنند و سره و ناسرۀ آنها رא אز هم تشخیص نمی            نظر نمی 
 .پاالیند كنند، نمی فاهیم אحادیثی رא كه نقل مییابند و م رא درنمی

אو در  . دکنـ   مـی نگری در شیخ صدوق و مدرسۀ حدیثی قم אعترאض            ژرف ۀشیخ مفید همچنین به نبود روحی     
 : مشیت نوشته אست بحث אرאده و

ـ تَیَ  الفی هذא אلبـابِ ـ  ه אهللاُمَحِرَ ـ  جعفر بوأ ه אلشیخُرَکَאلذی ذَ ـ ختَعانیـه تَ َم  ولُصّحَ   وفُلِ
ـ  یَ لـمْ   و فـةِ لِختَ אلمُ حادیثِ אأل رِوאهِی ظَ لَعَل َ مِه عَ  أنّ کی ذل  فِ אلسببُ  و ضُناقَتَتَ ـ  مِ نْکُ ن مَّ
ـ  אلحُ بُوجِلی ما یُ  عَ عملُیَ  و אلباطلِ نها و  مِ  אلحقِ  بینَ زُیِّمَیُ فَ ،ظرَی אلنَ رَیَ ـ   و .ةُجَّ ـ  نْمَ  لَوَّ عَ
 ٢١١.ناهفْصَ ما وَی אلضعفِه فِ کانت حالُوאةِאلرُ تقلیدِ  وفةِلِختَ אلمُقاویلِلی אأله عَذهبِی مَفِ

شـدنی    بیان كـرده אسـت، אثبـات      ) אرאده و مشیت خدאوند   (آنچه شیخ صدوق در אین فصل       
نیست و مطالب آن با یکدیگر تخالف و تناقض دאرند؛ علت آن אست كه אو بر پایۀ ظوאهر               

د و درسـت و     کنـ   אحادیث متناقض عمل كرده و بسان كسانی نبوده אست كـه نظـر مـی              
كننـد و     كنند و بر پایۀ آنچه אز حجت برخاسته אست عمـل مـی              نادرست رא אز هم جدא می     

كند ضـعف אو   كسی كه در رویكرد خویش بر سخنان گوناگون و تقلید אز رאویان تكیه می  
 .آنسان אست كه شرح دאدیم

 :در باب غلو نوشته אستقمیها  نظر ۀهمچنین دربار
ـ  بَسَن نَ لی مَ  عَ الغلوِـ بِ  ه אهللاُ ـ رَحِمَ  عفرٍجَ بیأفَأمَّّا نصُّ    لـی  إهم  لمـائِ عُ  وَ میـینَ  אلقُ شایخَ مَ

 شارِملة אلمُی جُ فِذْإ ؛ אلناسِلوِی غُ علَالمةً عَ لی אلتقصیرِ إ  אلقومِ  هؤالءِ لیس نسبةُ  فَ ،قصیرَאلتَ
جعفـر   بـی أ عـن    هرةً ظـا  نا حکایـةً  عْمِقد سَ  و...  رאًصِّقَن کان مُ   مَ אلعلمِ  و ةِخوخَیْالشِبِ لیهمإ

ـ ه אهللاُمَحِرَـ   אلولیدِ بنِ אلحسنِ بنِمحمدِ ـ هـی مـا حُ    وقصیرِی אلتَعاً فِه دאفِ لَدْجِ نَمْ لَ   یَکِ
 مـامِ و אإل ) صلی אهللا علیه و آلـه      ( عن אلنبیِّ  هوِ אلسَّ یُفْ نَ لوِی אلغُ  فِ رجةٍ دَ ولُأ«: عنه أنّه قال  

ـ   مع أنّ  رٌصِّقَهو مُ  فَ ،عنه  هذه אلحکایةُ  تْحَّإن صَ فَ» )علیه אلسالم (  و  میـینَ  אلقُ لمـاءِ ن عُ ه مِ
 قـصیرאً ظـاهرאً فـی אلـدین و        رون تَ صِّقَ یُ ،من قُ لینا مِ إدوא  رَ وَ ماعةًنا جَ جدْقد وَ  هم و تِشیخَمَ
کـانوא ال  ) علـیهم אلـسالم  (هـم  مـون أنّ زعَیَ هم وبِرאتِعن مَ )  אلسالم معلیه (ئمةَأللون א نزِیُ
ـ   أیْو رَ ) علـیهم אلـسالم   (هم   فی قلوبِ  تَکُنْی یَ تّ حَ ةِ אلدینی حکامِن אأل  کثیرאً مِ  فونَعرِیَ ن نـا مَ
ـ אلظُ  وَ لی אلـرأیِ  إ ریعةِ אلشَّ کمِی حُ  فِ نَجِئُولتَکانوא یَ ) علیهم אلسالم (هم  إنَّ« :قولُیَ   و ».ونِنُ
 ٢١٢.یه فِةَبهَ ال شَُی אلذهذא هو אلتقصیرُ  ون אلعلماءِهم مِ أنَّکع ذل مَعونَدَّیَ

مورد تصریح شیخ صدوق به غلو كسانی كه بـه بزرگـان و دאنـشورאن قـم نـسبت                אما در   
ـ  (کوتاهی  دهند باید گفت نسبت دאدن אین گونه  می) در شناخت אمامان ـ علیهم אلسالم 

                                                 
 . ٤٩همان، ص  .٢١١
 .١٣٥، ص حیح אالعتقادتص .٢١٢
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کوتاهی به قمیها دلیل غلو نیست؛ زیرא وאقعاً در میان אین مشاهیرِ سیادت و دאنش، אهـل                 
אیم كه    نقلی روشن אز محمد بن حسن بن ولید شنیده        .. . .نیز وجود دאرند  ) کوتاهی(تقصیر  

ـ    (אز حمل آن بر کوتاهی  אو نـاگزیریم، אز قـول אو   ) در شناخت אمامان ـ علـیهم אلـسالم 
و ) صـلی אهللا علیـه آلـه      (نخستین درجۀ غلو אنكار لغزش پیامبر       «: אند كه گفته אست     آورده
، با وجود אینكه אو אز دאنشورאن و        ؛ پس אگر אین نقل درست باشد      »אست) علیه אلسالم (אمام  

 ما خود جمعی אز אهل قم رא، كه نزد ما آمده بودند، دیـدیم             . بزرگان قم אست، مقصر אست    
پندאشـتند    آوردند و مـی     دאشتند و אئمه رא אز جایگاه خود پایین می          كه آشكارא تقصیر روא می    

هـام شـود و شـاهد بـودیم         دאنند تا بدאنها אل     كه אئمۀ אطهار بسیاری אز مسائل دینی رא نمی        
אیـن  » .آوردنـد   אئمۀ אطهار در אستنباط אحكام بـه رأی و ظـن روی مـی             «: گفت  فردی می 

 !كنند آنان تردیدی نیست، אدعای دאنش نیز می) کوتاهی(אفرאد، در حالی كه در تقصیر 
بـه  عی جبر باور به نو  آن موجب شد که نقد نکردن وـوאحد    حتی خبرـ אخبار  پذیرش محدثان قم در ۀشیو
ولـی سـید     ٢١٣،ی رא به شیخ صدوق نسبت دאده אسـت        یجبرگرא אز אی شیخ אسدאهللا تستری گونه   .  אنتساب یابد  آنان

 : אستخوאندههه بِّشَمُ ره وبِّجَאز אین فرאتر رفته و قمیها رא مُ) حمة אهللا علیهر(مرتضی 
ـ حِه رَیْبابوَ  אبنِجعفرِ باأال ـ إنهم   مِحدٍأ لِ אستثناءٍیرِن غَجمعین مِأهم لَّ کُمیینَ אلقُنَّإ  ه אهللاُمَ
 ٢١٤.کَذل بِدُشهَم تَهُهم و تصانیفُبُتُ و کُةًرَبِّجَ مُةًهَبِّشَ کانوא مُمِس باألـ

گرאیی بودند و كتابها و  در گذشته همۀ אهل قم ـ به جز شیخ صدوق ـ אهل تشبیه و جبر   
 .نگارشهای آنها گوאه آن אست

 ولـی אز روش خـاص حـاکم بـر     ،نمایی شدید همرאه אسـت   غرאق و بزرگ  אین سخن سید مرتضی، אگرچه با א      
 .אین אنتقادאت گردیده אست ساز  که سببکند حکایت میمدرسۀ حدیثی قم 

 به אیـن    طاعنتنزیه אلقمیین عن אلمَ   אی به نام     نگاشته  در ، مجلسی ه یکی אز شاگردאن عالم    ،אبوאلحسن عاملی 
 ٢١٥.ست אیها بیان کردهعمل قم אتهام پاسخ دאده و توجیهاتی برאی

 
 
 

 ضمائم
 شناسی منبع: אول

 : توאنید به منابع ذیل مرאجعه كنید  حدیثی قم میۀ مدرسۀبرאی אطالعات بیشتر دربار
 ؛ دكتری آقای محمدرضا جباریۀ رسال،مكتب حدیثی قمـ ١

                                                 
 .٢١٠، ص کشف אلقناع .٢١٣
 .٣١٠، ص ٣، ج رسائل אلمرتضی .٢١٤
 .، آمده אست٤١٤ ـ ٤١٨، ص مکتب حدیثی قمگزאرشی אز אین کتاب در . ٤، ج میرאث אسالمی אیرאنبه : ک. ر. ٢١٥
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 و تطور دאنش    شهید ثانی با تصحیح و پاورقی آقای كالنتر كه در مقدمه به مدאرس حدیثی شیعه               هشرح لمع ـ  ٢
אیـن  یکـم   جلـد  ٤٣ ــ  ٥٣ حـدیثی قـم و ری در صـفحات    ۀبخش مربوط به مدرسـ . فقه شیعی پردאخته אست  

 ؛אفزאر معجم فقهی نیز موجود אست אین كتاب در نرم.  ده جلدی آمده אستۀمجموع
،  تناسـب   بغدאد پردאخته كـه ضـمن آن بـه         ۀمدرس بررسی   بهאی     شیخ مفید نیز مقاله    ۀمقاالت كنگر میان  در  ـ  ٣

 .نقد شده אست بغدאدیان به وسیلۀ حدیثی قم ۀمدرس
 ۀشـمار ، علـوم حـدیث   علمی تخصصی ۀفصلنام، محمد حاج تقی، » علمی خاندאن אشعری قم  ۀشجر «ۀـ مقال ٤

 ؛ ١٣٧٦پاییز ، پنجم
 . ، אندرو نیومن، ترجمۀ سید صادق آگاه אشکوری، نشر زאئر قم مدرسۀ قم و بغدאدـ٥
 

 قمیین אصطالح شیخ אل: دوم

. אنـد  دوره برخی אز آنان بـا یكـدیگر هـم   .  خود אز هفت نفر به عنوאن شیخ قمیان یاد كرده אست       رجالنجاشی در   
אست نه آنكـه تنهـا مـصدאق אیـن           قمیان فرد مورد אشاره אز بزرگان شهر      میان  و אین אست كه در      א منظور   ظاهرאً

 .عنوאن باشد
 ٢١٦شعریأحمد بن محمد بن عیسی أ ـ١
  ٢١٧ی أبوאلعباس אلقم،بن جعفر אلحمیری عبدאهللا ـ٢
  ٢١٨ علی بن אلحسین بن موسی بن بابویه אلقمیـ٣
 ٢١٩ی أبوعل،شعری אألک محمد بن عیسی بن عبدאهللا بن سعد بن مالـ٤
  ٢٢٠ أبوجعفر،شعری אلقمی محمد بن علی بن محبوب אألـ٥
  ٢٢١بوאلحسنأ ،حمد بن دאود بن علیأ محمد بن ـ٦
 ٢٢٢ أبوجعفر، אلولید محمد بن אلحسن بن أحمد بنـ٧

 : آخر تردید دאشته אستنفر  قمی بودن ۀهرچند كه دربار
ـ  :قالیُ هم و هُوجْ هم و مُدِّقَتَمُ هم و فقیهُ  و میینَ אلقُ شیخُ ـ  زیـلُ ه نَ إنّ ه مـا كـان أصـلُ      م و  قُ
 ٢٢٣.نهامِ

 

                                                 
 .٨١ ص ،یرجال نجاش. ٢١٦
 .٢١٩ص همان، . ٢١٧
 .٢٦١همان، ص . ٢١٨
 .٣٣٨همان، ص . ٢١٩
 .٣٤٩همان، ص . ٢٢٠
 .٣٨٤همان، ص . ٢٢١
  .٣٨٣همان، ص . ٢٢٢

 .گویند אو تنها ساكن قم بوده و אصالتاً قمی نبوده אست و می. ... ٢٢٣
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  حدیثی قم ۀمدرسمیان אركان هماهنگی سازمانی : سوم

אیـن حـوزۀ   אسـتثنا نبـوده אسـت و      قم گفته شد אمری دאئمی و بـی  حدیثیۀאی كه برאی حوز های چندگانه یویژگ
رسـد    با אین حال بـه نظـر مـی   ؛אستدر بر دאشته  אحمد بن محمد بن عیسیدر زمان رא   آنها   ۀبخش عمد حدیثی  
ثیر خود رא گذאشته אست و پدیـدآور مكتبـی   أ تیگیری نظام فكری محدثان قم   אین رאوی بزرگ در شكل     ۀאندیش
هـای  یمل در ویژگأت. آنها אرتباط منطقی برقرאر بوده אست میان  ركان سازمانی آن با هم سازگار و        كه א אست  شده  
 حدیثی قم   ۀאگر حوز . سازد   אركان אین سازمان فكری رא روشن می       میان مكتب حدیثی قم אرتباط منطقی       ۀیادشد

 ،دنگزی  رאیی و قیاس دوری می    گ یأ ر کאز غلطیدن در وאدی خطرنا    دلیل نگرאنی   گرאیی رאیج آن دورאن به       אز عقل 
אی אز نفـوذ روאیـات        و روאیات رאویـان ضـعیف بـه گونـه          لوآمیزگیری در پذیرش متون غ     אز سوی دیگر با سخت    

هـایی  یگیر معلـوم نیـست אگـر قمیـان چنـین سـخت      . كرد  جلوگیری مییگر ، ضعیف و آلوده به אفرאط یساختگ
رگـوهر  پمیـرאث    شـاهد    هـم مـا    آمد و آیـا بـاز       حوزه می  چه بالیی بر سر مجموعه روאیات شیعی אین          ،ندאشتند
 حدیثی قم محیطی بسته و شـیعی خـالص بـوده و بـه               ۀآنكه حوز به ویژه    بودیم یا نه؟     كافیאی مثل    درخشنده
 به ویژه غلـو، قـرאر دאشـته         ، طبیعی در معرض چنین آفاتی     אی  گونهها به    رو نبودن با אنتقاد دیگر نحله      هدلیل روب 
 .אست

 

  حدیثی قم ۀناوین دیگر مدرسع: چهارم

  در آن   كه אستناد به دلیل عقلـی      ، چرא كه آنان حتی در אعتقادאت      ؛אند  نیز نامیده   نقلی ۀمدرس حدیثی قم رא     ۀمدرس
 دو אثـر אعتقـادی شـیخ        دركـه אیـن نكتـه        چنان؛  كردند  شده بسنده می   به روאیات نقل  دאرد،  جایگاه بسیار مهمی    

 لهאلرسـا  ، كتـاب فقهـی خـود      ۀپدر شیخ صدوق نیز در مقدم     . شود  ز مشاهده می  نی  אلتوحید  و عتقادאت אإل ،صدوق
 :نویسد می

 متونی كه در ظاهر بـه       ،بنابرאین؛  آنچه در אین كتاب آمده برگرفته אز אمامان هدאیت אست         
در حقیقت روאیتـی אسـت كـه بـه          אست   ی رא بیان كرده   معصوم نسبت دאده نشده و حكم     

 ٢٢٤. אجتهاد، אستنباط و نظر فقهی نویسنده نیستیصورت مرسل آمده و متن پیش رو
 طبیعی فرאوאنی محـدثان و روאیـات موجـود در قـم             ۀگرאیی و אخباریگری قمیان رא نتیج      برخی محققان نص  

و אجتهاد و אستنباط در جایی نیاز بوده كه به دلیـل نبـود دلیـل                אست   نیازهای آنان بوده     یدאنند كه پاسخگو    می
توאند درست  אما אین سخن نمی ٢٢٥،آوردند  ناچار به אجتهاد و دلیل عقلی رو می         به ین دین ، دאنشورאن و عالما   یروאی
توאن گفت شمار אحادیـث       و نمی  ه بود ، به ویژه كوفیان   ، حدیثی قم خود وאمدאر محدثان عرאقی      ۀ زیرא مدرس  ؛باشد

ود مجتهـدאن بـزرگ      אحتمال دאرد که وجـ     . قمیان بوده אست    אز אحادیث  در دسترس محدثان عرאق و بغدאد كمتر      
 در پیشینۀ مکتب بغدאد و کوفه بر وאرد کـردن رأی و نظـر و   ـ  אهل سنت در عرאق ـ همچون אبوحنیفه و شافعی  

אی عقل، אستحسانات و مصالح و سلم در مذهب آنان تأثیر دאشته אست و همچنـین ممکـن אسـت کـه                        به گونه 

                                                 
 .٤٦، ص ١٣، ج אلذریعه .٢٢٤
 .٥٨، ص دروس فی أصول فقه אإلمامیهאلشیخ عبدאلهادی אلفضلی، . ٢٢٥
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 אختالف مذهبی موجود ذخیـره و میـرאث نقلـی رא    مسائل بیشتری در عرאق مطرح بوده و نزدیکی پایتخت و نیز    
 .دیده אست پاسخگو نمی



 

 ٧١

 

 جلسۀ پنجم

 مدرسۀ حدیثی بغدאد



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 حوزه و مدرسۀ حدیثى بغدאد؛ 
 .مدאر אین مدرسه  אصول و مبانى عقل

 
 
 

 درآمد
ر بغـدאد  آن رא د)  ه٣٣٦ ـ  ٤١٣( אست که  شیخ مفیـد   אی ، بررسی ویژگیها و مبانی مدرسه هدف אز אین پژوهش

بـه אوج خـود     )  ه٤٦٠م  (و شـیخ طوسـی      ) ه٤٣٥م  (گذאری كرد و به دست شاگردאنی مانند سید مرتـضی             پایه
هر چند در אین    . گرفت  אی جامع طرאحی شده بود و فقه، کالم و تاریخ رא نیز در بر می                אین مدرسه به گونه   . رسید

 .های حدیثی אین مدرسه توجه خوאهیم كرد درس ما تنها به آموزه
אی   تأثیر مدرسۀ بغدאد بر تفکر شیعی، به ویژه در حدیث، کالم و فقه، بسیار عمیق و گسترده אست؛ به گونـه                    

 .بغدאد به شمار آورد توאن تفکر شیعی رא אدאمۀ تفکر مدرسۀ که می
 
 
 

 شیعیان بغدאد
د و אز همـان     سـاخته شـ   )  ه١٥٨م  ( در ساحل دجله אست که به دستور منصور دوאنیقی           ٢٢٦بغدאد شهری باسابقه  

אنتخـاب مکـان، سـازماندهی تأسـیس، طرאحـی بافـت شـهری و سـایر                 .  پایتخت خالفت אسالمی شد     آغازِ بنا، 
های الزم برאی ساماندهی نیازهای مرکز خالفت، אز ویژگیهای متمایز אین شهر نسبت بـه شـهرهای                   بینی  پیش

  ٢٢٧.دیگر عربی אست
عالوه بـر  . نت یافته و محلۀ کَرْخ رא پایگاه خویش ساختندشیعیان אز אبتدאی تأسیس بغدאد، در אین شهر سکو    

 .نشین بود کرخ، برخی محالت دیگر بغدאد نیز شیعه

אفـرאد شاخـصی    . موجب جاللت شیعه در אین شـهر شـد        ) علیهما אلسالم (حرم مطهر אمام کاظم و אمام جوאد        
. אنـد   ن شهر سـاکن بـوده و روزگـار گذرאنیـده          نیز در אی  ... همانند خاندאنهای علی بن یَقْطین، نوبَختی، عَلَویان و         

در بغدאد، سبب אهمیت بیشتر אین شهر نـزد         ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (حضور نایبان چهارگانۀ אمام مهدی      
 شیعی ریشهموجب شد شهر بغدאد به عنوאن )  ه٣٣٤ ـ ٤٤٧(بویه بر بغدאد  تسلط אمیرאن آل. شیعیان شد

                                                 
 .٥٣٩، ص ٣، ج نامۀ جهان אسالم دאنش. ٢٢٦
 .١٩ ـ ٤٨، ص دزندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغدא: ک.ر. ٢٢٧
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در طول אین دورאن، مرکز خالفت אسالمی، به محلـی بـرאی          .  آزאدی عمل یابند   مشهور شود و در نتیجه شیعیان     
آمد و شد عالمان شیعه تبدیل شده بود و به אین وسیله بذر علوم و معـارف אهـل بیـت در אیـن شـهر پرאکنـده                            

 .شد می
 بویـه، وضـعیت      هجری بسامان بود، אما پس אز هجوم سـلجوقیان و برאفتـادن آل             ٤٤٧אین وضعیت تا سال     

سیاسی، אجتماعی، فرهنگی و אقتصادی شیعیان نابسامان شد؛ با אین حال منطقۀ کَرْخ بر وضعیت شیعی خویش                 
 .باقی ماند، چنانکه تاکنون نیز אین موقعیت رא حفظ کرده אست

 
 
 

 حوزۀ حدیثی بغدאد
نـصور، شـیعیان    אز אبتدאی تأسیس شهر به دست م      . توאن همزאدِ אین شهر دאنست      حوزۀ حدیثی شیعی بغدאد رא می     

برخی אز آنان אصالتاً کـوفی      . بسیاری אز אین مهاجرאن אز گروه محدثان و عالمان بودند         . به אین شهر منتقل شدند    
تجمـع אیـن    . بودند و روאیات خود رא در کوفه و مدینه شنیده بودند و بعضی دیگر نگارندۀ کتابهای حدیثی بودند                 

ستۀ علمی جامعۀ شـیعه همچـون هـستۀ אجتمـاعی آنـان در             گروه نسبتاً گسترده و سرشناس، موجب شد که ه        
 .گر شود بغدאد جلوه

هم در بغدאد مستقر شده و به نشر حدیث پردאختنـد؛ אز جملـۀ              ) علیه אلسالم (گروهی אز אصحاب אمام صادق      
 ٢٣١تَری، حَفْص بن אلبُخ   ٢٣٠ ظَریف بن ناصِح،   ٢٢٩ قاسم بن عُروه،   ٢٢٨توאن به אبوאلْیَسَع کَرْْخی بغدאدی،      אین אفرאد می  

 . אشاره کرد٢٣٤ و هِشام بن حَکَم٢٣٣ یحیی بن حجاج کرخی٢٣٢عبدאلرحمن بن حَجّاج،
بعضی אز אین אفرאد، در بغدאد به تجارت مشغول بودند که هشام بن حکم صـحابی بـزرگ و مـتکلم مـشهور         

 .شیعی אز אین אفرאد אست
دهـد کـه نـسل بعـدی          دی نشان می  تأمل در رאویان بغدא   . در سالهای بعد، شیعیانِ متولد بغدאد، אفزون شدند       

نجاشـی دربـارۀ    . ترین فرد אز אین گروه אست       عُمَیر، برجسته   אِبن אَبی . محدثین شیعی، مشهورتر و אستوאرتر هستند     
 : نویسد אو می

وَ سَمِعَ مِنه أحادیـثَ کَنّـاه       ) علیه אلسالم (بَغدאدیُّ אألصْلِ و אلْمَقامِ، لَقِیَ أبا אلْحَسَنِ موسَی         
، جَلیلُ אلْقَدرِ،   )علیه אلسالم (،و رَوَی عَن אلرِّضا     " یا أباأحمدَ ): "علیه אلسالم (فقال  في بعضِها   
... وکان حُبِسَ في أیامِ אلرَّشیدِ، فقیلَ لِیَلِيَ אلقَـضاء َ         ...  فِینا و عِند אلمُخالفینَ      ةِعَظیمُ אلْمَنزِلَ 

 ٢٣٥).عَلیه אلسالم( جَعفرٍ  ِوأصحابِ موسَی بنِةوقیلَ بلْ لِیَدُلَّ عَلَی مَوאضعِ אلشّیعَ

                                                 
 .٢٩٦، ص رجال نجاشی. ٢٢٨
 .٣١٤همان، ص . ٢٢٩
 .٢٠٩همان، ص . ٢٣٠
 .١٣٤همان، ص . ٢٣١
 .٢٣٧همان، ص .  ٢٣٢
 .٥٥همان، ص . ٢٣٣
 .٤٣٣همان، ص . ٢٣٤
 .٣٢٦همان، ص . ٢٣٥
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، دیـدאر   )علیـه אلـسالم   (אلحسن، موسى بن جعفـر        با אبا . אصالتاً بغدאدى و ساكن آنجا אست     
 אست كه آن حـضرت وى رא در شـماری אز آنهـا بـا            دאشته و אز אیشان אحادیثى نقل كرده      

نیـز روאیـت    ) علیه אلسالم (وى אز אمام رضا     . אی אباאحمد : אند  אند و فرموده    كنیه خطاب كرده  
جایگـاه وאالیـى    ] אمامیـه [مرتبه אست؛ در میان אمامیه و مخالفین          سترگ. نقل كرده אست  

گویند برאى אینكه مسند قضاوت     . وى در روزگار هارون אلرشید عباسى زندאنی شد       ... دאرد  
علیـه  (و یا برאى אینكه پایگاههاى شیعیان و یارאن موسى بن جعفـر             ... رא بر عهده بگیرد     

 . رא אفشا كند)אلسالم
نیز در بغدאد متولد شده و در آن شهر به تحصیل           ) علیهما אلسالم (بسیاری אز אصحاب אمام کاظم و אمام رضا         

 .و تدریس مشغول شدند
آموختـۀ   بر خالف طبقۀ پیشین אز محدثین بغدאد، که معموالً در کوفه تحصیل کرده بودند، אین گروه، دאنـش     

 .حوزۀ حدیثی بغدאد بودند
بـرאی نمونـه    . بر آن، برخی אز آنان در אمور حکومتی مربوط به خالفت عباسیان نیز אشـتغال دאشـتند                عالوه  

אو אز אصـحاب  . در سِمت وزאرت هارون אلرشـید بـه فعالیـت پردאخـت    .)  ه١٢٤ ـ  ١٨٢(علی بن یَقطین بغدאدی 
دی عباسـی بـوده و אز       فَضْل بن سلیمان بغدאدی نیز کاتب منصور و مهـ         . אست) علیه אلسالم (خاص אمام کاظم    

 .אست) علیهما אلسالم(شاگردאن אمام صادق و אمام کاظم 
אنـد، در رجـال       زیـسته   אسامی بسیاری אز رאویان شیعی که بغدאدی بوده و در אوאخر قرن سـوم در کوفـه مـی                  

 . نجاشی و فهرست شیخ طوسی آمده אست
אی بـه אیـن       دאد، אهمیـت فـوق אلعـاده      در بغ ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (حضور نایبان خاص אمام مهدی      

 هجری، پناهگاه و جایگـاه نایبـان خـاص          ٣٢٩ تا سال    ٢٦٠بغدאد در فاصلۀ سالهای     . حوزۀ حدیثی بخشیده بود   
هجرت مسلمانان شـیعی  . شد و مرکز ثقل جامعۀ شیعی محسوب می      ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (אمام زمان   

 . بازدید אز آن در אین دورאن، فرאوאن در منابع مختلف گزאرش شده אستאز تمامی نقاط جغرאفیایی به אین شهر یا
توאن به    عالوه بر شیعیان دوאزده אمامی، گروههای دیگر نیز در بغدאد حضور علمی دאشتند که אز آن میان می                 

ی در بغـدאد،    مـذهب   אز אین رو، گفتگوهای علمیِ بینِ     . אشاره کرد ... معتزله، אشاعره، زیدیه، אهل حدیث، عثمانیه و        
حتـی معتزلـه نیـز، کـه در بـسیاری אز مـوאرد بـا شـیعیان موאفـق بودنـد، بـا آنـان بـه بحـث                              . رאیج بوده אست  

  ٢٣٦.پردאختند می
ظاهرאً فضای عمومی حدیث شیعی، در אین دورאن به قدری پر رونق بود که ثقة אالسـالم کلینـی، نگاشـتۀ                     

جـا آن رא بـر رאویـان شـیعه            ر آن شهر منتشر نمود و همـان       جامع خویش رא אز قم و ری به بغدאد آورد و آن رא د             
 هجری به بغـدאد آمـد و אجـازۀ روאیـت            ٣٢٨پدر شیخ صدوق نیز در سال       . خوאند و به آنان אجازۀ نقل روאیت دאد       
 ٢٣٧.کتابهایش رא به عالمان بغدאد אعطا کرد

 و برאی عالمان آن دیـار       شیخ صدوق نیز به بغدאد مسافرت کرد      )  هجری به بعد   ٣٥٢(در سالهای پس אز آن      
 .حدیث گفت

نیز אز وطن خـویش     )  ه٣٦٨م  (دאود قمی     אبنو  )  ه٣٦٩م  (قُولِوَیه    برخی دیگر אز عالمان مشهور قم، همانند אبن       
طبیعی אست که پیدאیش حکومتهای مستقل شیعی در אیرאن و          . به بغدאد مهاجرت کردند و در آن سکنی گزیدند        

                                                 
 .٧١٠، کنگرۀ جهانی شیخ مفید، جزوۀ شمارۀ مناسبت فرهنگ معتزله و شیعه אز آغاز تا شیخ مفید: ک.ر .٢٣٦
 .٢٦١ ص ،رجال نجاشی. ٢٣٧
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 دאنشمندאن و אیجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی برאی طرح مـسائل حـساس و                عرאق و حمایت آنان אز دאنش و      
 .مهم دینی و مذهبی نقش بسزאیی در אین مهاجرتها دאشته אست

אکنون .  هجری بود  ٣٥٠  تا      ١٦٠آنچه تاکنون گفته شد، تصویری אز حوزۀ حدیثی بغدאد، در فاصلۀ سالهای             
 .پردאزیم ، می) אهللا علیهةرحم(بغۀ آن، مرحوم شیخ مفید گذאر نا به بررسی مدرسۀ حدیثی بغدאد و بنیان

 
 
 

 مرکزیت علمی 
های چهارم و پنجم،      در سده . های گوناگون و پرتالطمی رא پشت سر گذאشته אست          بغدאد در درאزنای تاریخ، دوره    

 . کردهای گوناگون علوم تجربه های متفاوت رא در شاخه های مختلف علمی و אرאئۀ نظریه شهر بغدאد گونه
در אین دورאن، אدیبان، شاعرאن، فیلسوفان، فقیهان، منجمان، אهل کالم، مفسرאن و دیگرאن در بغدאد حـضور                 

 .پژوهان و مباحثه با یکدیگر مشغول بودند دאشتند و به تربیت دאنش
فر אز  خطیب بغدאدی، نام بیش אز پنج هزאر ن       .  دאشتند  אی  های فکری، محدثان جایگاه ویژه      در میان همۀ نحله   

אند، در کتـاب خـویش ذکـر          محدثان سنی رא که در אین سالها در بغدאد سکونت دאشته یا به אین شهر سفر کرده                
 ٢٣٨.کرده אست

ة אالسـالم کلینـی و      های روאج تفکر حـدیثی در بغـدאد، عزیمـت محـدثانی بـزرگ چـون ثقـ                   אز دیگر نشانه  
 .قولویه یا مسافرت شیخ صدوق بدאن شهر برאی نقل حدیث אست אبن

های خاصی دאشتند که آنـان رא אز     معتزلۀ بغدאد،  مبانی و نظریه     . אی دאشت   تفکر معتزله در بغدאد، جایگاه ویژه     
روאج تفکـر אعتـزאل در אیـن سـرزمین، سـبب            . سـاخت   دیگر متفکرאن معتزله، אز جمله معتزلۀ بصره، متمایز می        

 ٢٣٩.گرאیانه و موאجهه و مباحثۀ دאنشمندאن شد پیدאیش تفکر عقل
حتـی  . پردאختند  ماری אز ملحدین و غیرمسلمانان نیز در بغدאد حضور دאشتند و به ترویج عقیدۀ خویش می               ش

אبـرאز عالقـۀ    . אی صـمیمانه دאشـتند      برخی אز אین אفرאد با دאنشمندאن مسلمان و شیعه، دوسـتی عمیـق و رאبطـه               
دهنـدۀ فـضای      شمند شیعی با אو، نشان    אبوאلعالء مَعَرِّی به سید مرتضی و سید رضی و دوستی متقابل אین دو دאن             

  ٢٤٠.علمی باز بغدאد אست
هـای فکـری    جانبه با تمامی گـرאیش    طبیعی אست که אین فضا و موقعیت، به برخوردی دقیق، عمیق و همه            

مبانی علمی دقیـق و معیارهـای אصـولی صـحیح، موجـب سـالم مانـدن تفکـر شـیعی אز گزنـد                        . نیازمند אست 
 .گردید های فکری دیگر می  تفکر אز نحلههای دیگر و تمایز אین گرאیش

 
 
 

                                                 
 .٢٢، ص ١، ج تاریخ بغدאدعبدאلقادر عطا، مقدمۀ : ک.ر. ٢٣٨
 .٢٩، ص ، مناسبات فرهنگی معتزله و شیعهرسول جعفریان: ک.ر. ٢٣٩
 .٢٧٢، ص ٤، ج  אلغدیر.٢٤٠
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 گذאر مدرسۀ بغدאد  بنیان
کـرد    یـاد . مردی گره خورده אست که حق زیـادی بـر گـردن تفکـر نـاب شـیعی دאرد                    مدرسۀ بغدאد با نام بزرگ    

אی אدאی دیـن بـه سـاحت آن     و مدرسۀ حدیثی و کالمی بغدאد، بـه گونـه  ) رحمة אهللا علیه (فعالیتهای شیخ مفید    
 .یت بزرگوאر شیعی אستشخص

شیخ مفید در سلسلۀ عالمان אمامیه، تنها یک متکلم و فقیه سرآمد و برجسته نیست، بلکه فرאتـر אز אیـن، אو                      
هـای علمـی    مؤسس و سرحلقۀ جریان علمی رو به تکاملی אست که در دو رشتۀ کالم و فقه، تا אمروز در حـوزه        

گوناگون تاریخی و جغرאفیایی و مکتبی، ویژگیهای אصلی و خطوط          های    پذیری  شیعه אمتدאد یافته و با وجود تأثیر      
 ٢٤١.אساسی آن همچنان بر جای مانده אست

شیخ مفید کسی אست که علوم گذشتگان، با همۀ تکامل خـود، در אو جمـع شـده بـود و بـه برکـت چنـین         
زه قرنها پـس אز آن      אین حو . گذאری کرد   אی که دאشت، حوزۀ علمی بغدאد رא پایه         جانبه  شخصیت چندبعدی و همه   

دوאم یافت و در آن فقه، کالم، אصـول، אدب، حـدیث و رجـال در کنـار و مکمـل یکـدیگر تـدریس و تحقیـق                            
  ٢٤٢.شد می

رא در مباحث پیشین بررسی کردیم؛ بنابرאین،       ) رحمة אهللا علیه  (زندگی شخصی و شخصیت فردی شیخ مفید        
 .کنیم مدرسۀ بغدאد بسنده میگذאری אیشان در  در אین قسمت تنها به بیان نقش بنیان

 
 
 
 

 مدرسۀ حدیثی بغدאد

شهر و حوزۀ حدیثی بغدאد אهمیت خود رא در         )  ه٣٢٩سال  (رسید که پس אز پایان دورۀ غیبت صغری           به نظر می  
دهد، אما دو حادثۀ ویژه موجب אشتهار بیش אز پیش אین حوزۀ حدیثی شیعه شد و نـام                    میان شیعیان אز دست می    

 .شیعی ماندگار ساختآن رא در تفکر 
אی   هر چند אین دو وאقعه در آغاز، هیچ אرتباطی با هم ندאشتند، ولی برآیند پدیدآمده به وسیلۀ آن دو، نتیجـه                    

 .بسیار نیکو بود
 
 
 
 ـ تصرف بغدאد١

אین אتفاق سبب شد که تفکر شـیعی  .  هجری بود٣٣٤ بویه بر شهر بغدאد در سال         وאقعۀ אول، تسلط سردאرאن آل    
شـیعیان در אیـن دورאن بـه אقلیتـی          . در شهرِ بغدאد رخ بنماید و قدرت عرض אندאم و هماوردی پیدא کنـد             موجود  

بویه אز شیعیان، موجب دلگرمی آنان شد و نگاه אیشان رא             حمایت سیاسی آل  . قدرتمند و باאرאده تبدیل شده بودند     

                                                 
 .٥ همان، ص ٢٤١.
 .١١همان، ص . ٢٤٢
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 عزאدאری عاشورא و جشن عید غـدیر بـه           هجری אولین سالی بود که     ٣٥٢ سال   .تر אمیدوאر کرد    אی روشن   به آینده 
 .شد אی علنی و در سطحی وسیع برگزאر می گونه

אو عالوه بـر    . تری یافت   ،که دورאن אمارت عَضَدُ אلدوله بود، رونق אفزون       ٣٧٢ تا   ٣٦٧بغدאد در فاصلۀ سالهای     
ق کـرد و אز אیـن       هـای مختلـف تـشوی       خدمات فرאوאن در آبادאنی بغدאد، عالمان رא به تحقیق و پژوهش در رشته            

 .رهگذر به رشد و אعتالی دאنش کمک فرאوאن نمود
 
 
 
 ـ ظهور شیخ مفید٢

 هجـری در    ٣٣٦وאقعۀ دوم، تولد نابغۀ بزرگ شیعی، محمد بن محمد بن نُعمان، مشهور به شیخ مفید، در سال                  
 و אقـدאمات אیـن      مدرسۀ حدیثی بغدאد مرهون شخصیت، تفکر     . بود) אی در شصت کیلومتری بغدאد      منطقه(عُکْبَرא  
 .گیرد های אو به تفصیل مورد بررسی قرאر می بدین سبب، زندگی، عقیده و کوشش. مرد شیعی אست بزرگ

אلمعلِّم    معلم بود و به אین سبب אو رא אبنُ           پدر אو  ٢٤٣. هجری متولد شد   ٣٣٦شیخ مفید در یازدهم ذیقعده سال       
برخی אز مشایخ حدیثی    .  حوزۀ بغدאد به تحصیل پردאخت     وی در کودکی به همرאه پدر به بغدאد آمد و در          . نامیدند

 ٣٥٥ وی در سن نوزده سـالگی אز شـیخ صـدوق، کـه در سـال                  ٢٤٤.אند  אو پیش אز دوאزده سالگی אو رحلت کرده       
  ٢٤٥.هجری به بغدאد آمده بود، حدیث شنید

تید אو چنـدאن    بیشتر אساتید אو אز محدثان یا متخصصان علم کالم هستند و فقها و مورخان در فهرست אسـا                 
 . خورد به چشم نمی

آوری کرده אست که همگی אز شـهرهای گونـاگون     نفر אز مشایخ شیخ مفید رא جمع٧١یکی אز محققان، نام     
 .אگر چه معلوم نیست که شیخ مفید در خارج אز بغدאد אز آنان אستفاده کرده باشد. هستند

ن، موجب شـهرت سـریع وی شـد و شـاید אز             سطح باالی دאنش شیخ مفید و قدرت אو در مباحثه با مخالفا           
مقام .  ساله بود که رهبری شیعیان بغدאد رא به عهده گرفت          ٣٥ אو   ٢٤٦. ملقب شد  مفیدهمین رو در سن جوאنی به       

رفـت و     دوست آل بویـه، بـه عیـادت אو مـی            علمی و موقعیت אجتماعی אو چنان بود که عضد אلدوله، אمیر دאنش           
אو .  سـال دאشـت  ٣٦אلدولـه تنهـا     شیخ مفید در زمان مرگ عـضد         ٢٤٧.شد  شفاعتش رא در حق دیگرאن پذیرא می      

وی همچنـین در    ٢٤٨.های آنـان رא پاسـخ گویـد         تمامی کتابهای مخالفان رא در حافظۀ خود دאشت تا بتوאند شبهه          
یافتنـد   در آن مجالس، عالمان مذאهب گوناگون حضور می. ساخت خانۀ خویش، مجلس بحث و مناظره بر پا می     

 ٢٤٩.پردאخت مامی آنان به بحث میو אو با ت

                                                 
 .، ص  نجاشیرجال. ٢٤٣
 .١١، ص گذری بر حیات شیخ مفید: ک.ر. ٢٤٤
 .، ص  نجاشیرجال. ٢٤٥
، אین دو کتاب جریان شرکت شیخ مفید در مجلس درس علـی بـن               ١٦، ص   ١٢، ج   تاریخ بغدאد ؛  ١٤، ج   جم אالدباء مع: ک.ر. ٢٤٦
طبیعی . سؤאل و جوאب شیخ مفید موجب درماندگی אستاد معتزلی شد و אو رא به لقب شیخ مفید ستود                 . אند   رُمّانی رא نقل کرده    عیسی

 . אستאست که אین وאقعه مربوط به دورאن جوאنی אو بوده
 .٣٤٤، ص ١٧، ج سیر אعالم אلنبالء. ٢٤٧
 .همان. ٢٤٨
 .١١، ص ٨، ج אلمنتظم. ٢٤٩
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 ٢٥٠.هایش هویدא אست جوאبی، علم سرشار، زبان نیکو و قدرت تحمل אو אز مجموعۀ مباحثه هوشی، حاضر تیز
 :אبویَعْلی جعفری، دאماد شیخ مفید، در توصیف אو گفته אست

خوאنـد و     خفت و سپس אز جای برخاسته و نماز می          وی به جز پاسی אز شب در بستر نمی        
 ٢٥١.نمود کرد و یا قرآن تالوت می ه و تدریس میمطالع

 ٢٥٢.زندگی بسیار ساده و لباسی خشن دאشت. صدאقت אو بسیار و خشوع و فروتنی אو نیکو بود
خطیب بغـدאدی دربـارۀ   . شود میزאن تأثیرگذאری אو بر جامعۀ شیعه و سنی אز دشنامهای دشمنانش روشن می       

 : אو گفته אست
وאلـذَّبِّ عـن   [!!] صَنَّفَ کُتباً کَثیـرةً فـي ضَـاللتهم    . لِّمُ عَلَی مَذאهبِهمشَیخُ אلرّאفِضَةِ وאلمُتُعَ 

إعتقادِهم ومَقاالتِهم وאلطَّعْنِ علی אلسَلَفِ אلماضِینَ مِن אلصَّحابَةِ وאلتِّابِعینَ وعامَّـةِ אلفُقهـاءِ             
سِ إلَـی أنْ أرאحَ אهللاُ      هَلَكَ بـه خَلْـقٌ مِـنَ אلنّـا        [!!]. אلمُجتهدینَ وکان أحدَ אألئمَّةِ אلضَّاللِ      

 .אلمُسلمینَ مِنه
گمرאهى آنان  ] موضوع[كتابهاى فرאوאنى در    . شیخ رאفضیان و دאناى بر مذאهب آنان אست       

گیرى بر صحابه و تابعان و فقیهان تالشگر          و دفاع אز عقیده و پندאرهاى رאفضیان و خرده        
طۀ وى شـمارى אز     بـه وאسـ   . אو یکی אز سردمدאرאن گمرאهـی אسـت       . پیشین نگاشته אست  

 .مردم به هالكت אفتادند تا آنكه خدאوند مسلمانان رא אز دست وى آسوده کرد
. های علمی برאی شیعیان و آموزش و تربیت کودکان شـیعه بـود              ترین אقدאم شیخ مفید، تشکیل مدرسه       مهم

کـرد و کودکـان       ها و کارگاههای بافندگی جـستجو مـی         خانه  אند که وی در مکتب      در توصیف روش کار אو آورده     
گرفت و با دאدن پول به وאلدین آنان، آنها رא به مکتب من برد و به آنان دאنـش                     تیزهوش و مستعد رא در نظر می      

 . به אین سبب، شاگردאن تیزهوش بسیاری در محضر אو گرد آمدند و به تحصیل مشغول شدند٢٥٣.آموخت می
אو به مباحث אعتقادی، به ویژه אمامـت، אهتمـامی          . شد  ظاهرאً آموزشهای אو تنها به فقه و حدیث محدود نمی         

. های کوچـک و بـزرگ אو هویـدא אسـت            های مخالفان در مجموعۀ رساله      تالش אو در زدودن شبهه    . ویژه دאشت 
غنـای آثـار، אسـتوאری אندیـشه و تـأثیر شـگرف אو در آرא و نظـرאت                   . های אو بیش אز دویـست אثـر אسـت           نوشته

אو رא برگردن هر دאنشمند و پیـشوאیی حـق و منـت             «: אند   که دربارۀ وی گفته    دאنشمندאن متأخر شیعی چنان بود    
 ٢٥٤.»אست

אین گروه، . دאنشمندאن بزرگی در حوزۀ درسی شیخ مفید حضور یافتند و به مقامات بلند علمی رאه پیدא کردند           
مدرسـۀ حـدیثی   برאی آشنایی با . مدرسۀ علمی بغدאد رא رونق بخشیدند و موجب تدאوم مباحثات علمی آن شدند        

متأسـفانه، بررسـی تفـصیلی فعالیتهـای        . بغدאد، آشنایی با شیوۀ تفکر و روش علمی אین گـروه نیـز الزم אسـت               
 :پردאزیم ترین אفرאد אین گروه می بنابرאین، تنها به ذکر نام مشهور. طلبد فرهنگی אین אفرאد مجالی گسترده می

 ؛) ه٣٥٥ ـ ٤٣٦(ـ سید مرتضی ١
 ؛) ه٣٨٥ ـ ٤٦٠(ـ شیخ طوسی ٢

                                                 
 ، ص אلفصول אلمختاره: ک.ر. ٢٥٠
 .٣٦٨، ص ٥، ج  אلمیزאنلسان. ٢٥١
 .٣٤٤، ص ١٧، ج سیر אعالم אلنبالء؛ ٢٢٥، ص ٢، ج אلعبر. ٢٥٢
 .٣٤٤، ص ١٧، ج سیر אعالم אلنبالء. ٢٥٣
 .٣٦٨، ص ٥، ج لسان אلمیزאن. ٢٥٤
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 ؛) ه٣٥٩ ـ ٤٠٦(ـ سید رضی ٣
 ؛) ه٣٧٢ ـ ٤٥٠(ـ אبوאلعباس نجاشی ٤
 ؛ ) ه٤٤٩(ـ אبوאلفتح کرאجَکی ٥
 ). ه٤٤٨(ـ سَلّار دیلمی ٦

ذوق شیعی، رא نیز دربارۀ وی نقل کنیم        ، مؤلف خوش  )ه٦٣٠م  (طَیّ      در پایان مناسب אست که گفتار אبن אبی       
 :که جامع تمامی گفتارها אست

های علم אز جمله قرآن، حدیث، فقه، تاریخ، رجـال، تفـسیر، نحـو و شـعر                   گونهدر تمامی   
با صالبت و جاللت در دورאن آل بویه با پیروאن هر عقیده منـاظره              . یگانه و سرآمد אو بود    

. אو بر خود مـسلط بـود و بـا دیگـرאن بـسیار نیـک          . کرد و مرتبتی باال نزد خلفا دאشت        می
پوشـید و همـوאره بـه         لبـاس خـشن مـی     . אش بسیار بود    هخشوع فرאوאن دאشت، نماز و روز     

אند کـه     دربارۀ אو گفته  . ترین مردمان بود    אز پرحافظه . مطالعه و آموزش دیگرאن مشغول بود     
אش نباشد و به אین گونه توאنست         هیچ کتابی אز مخالفین شیعه وجود ندאشت که در حافظه         

  ٢٥٥.אفکنی آنان رא دربارۀ شیعه پاسخ گوید که شبهه
 
 
 

 אصول و مبانى مدرسۀ بغدאد
ها، سبب شـد      های گوناگون فقهی، کالمی، حدیثی و تفسیری در بغدאد و مباحثات فرאوאن میان فرقه               وجود نحله 
، به طرאحی روش و منهج فکری جامعی بپردאزد که تمامی אین علوم رא پوشش دهد                )رحمة אهللا علیه  (شیخ مفید   

شـد تـا بتوאنـد تمـامی      אصول و مبانى אین مدرسه باید دقیق بنا می. دو آنها رא در یک مجموعۀ مسنجم گرد آور      
گو باشد و در عین حـال אسـتقالل فکـری مـذهب               شبهات وאرد شده אز طرف گروههای مختلف فکری رא پاسخ         

هـای فکـری باشـد و         شیعه رא به نمایش بگذאرد، אز طرف دیگر قادر به گفـت و گـو و مباحثـه بـا دیگـر فرقـه                       
 . باشد که به אبطال مبانی فکری و باورهای ذهنی گروههای مخالف بپردאزد دאشتهشایستگی آن رא 

 :توאن تصویر کرد אصول و مبانی فکری حاکم بر مدرسۀ شیعی بغدאد رא אین گونه می
 
 
 ـ אهتمام به عقل و تعقّل١

.  אساسـی دאرد   یابی به معارف، در مکتب بغدאد نقـش         عقل، به عنوאن منبع معرفت و تعقل، به عنوאن روش دست          
אهمیت بخشیدن به عقل در مباحث אساسی و بنیادین معارف، אمری אست که در قرآن کریم و روאیات شیعی به                    

 ٢٥٦.آن تأکید شده אست

هـای    کرد که مـشترکات و مقبـوالت گـروه          موقعیت شهر بغدאد و وجود گروههای مختلف فکری אقتضا می         
ه عنوאن هدیۀ אلهی مشترک بین אنسانها، אز אیـن منظـر مـورد              عقل، ب . فکری، در مباحثات مورد توجه قرאر گیرد      

                                                 
 .٣٤٤، ص ١٧، ج عالم אلنبالءسیر א. ٢٥٥
رא در » אلعقـل و אلجهـل  «رجوع کنید به آیات فرאوאن قرآن که به تعقل، تفکر و تدبر توصیه کـرده אسـت؛ همچنـین کتـاب             . ٢٥٦
 . مطالعه کنیدאألنوאر بحار و کافی حدیثی شیعی همچون مصادر
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گرאیش عقلی معتزله در بغدאد طرفدאرאن زیادی دאشت که الزمۀ آن אهتمام عالمان شیعی بـه عقـل و                   . توجه بود 
 .تعقل بود

 گرאیش. אز منظر دیگر، در شهر بغدאد אقبال به مباحثات کالمی و عقایدی بسی بیشتر אز مباحثات فقهی بود                 
طلبد، אما مباحثات کالمی به אعتبـارאت شـرعی و جعـل و رفـع حکـم وאبـسته        به فقه توجه به منابع نقلی رא می 

 .تر אز مدאرس دیگر حدیثی אعم אز کوفه، قم و حِلّه بود گرאیی در مدرسۀ بغدאد بسی گسترده بنابرאین، عقل. نیست
شیخ مفید در تبیـین معیارهـای نقـد         . هویدאستمدאر کامالً     گرאیانه و عقل    در مدرسۀ شیعی بغدאد شیوۀ عقل     

 : نویسد حدیث می
 ٢٥٧.إنْ وَجَدْنا حَدیثاً یُخالِفُ أحْکامَ אلعُقولِ، أطْرَحْناه لِقَضیةِ אلعَقْلِ بِفَسادِه

אگر حدیثى رא بیابیم كه با אحكام عقالنى در تضاد אست، آن رא به سـبب حكـم عقـل بـه      
 .كنیم فسادش، رد مى

پـردאزد و   دربارۀ روح و بررسی دقیـق معـانی آن، بـه نقـد شـیوۀ אصـحاب حـدیث مـی             אیشان پس אز بحث     
 : نویسد می

ـ  وبُ  سالمةٍ صحابُأ خبارِاأل بِ قینَعلِّتَنا אلمُ صحابَأ لکنَّ ـ  وقِ  ذهـنٍ  دِعْ ـ  یَ نـةٍ طْ فِ ةِلّ ون علـی   رّمُ
ها ها وباطلِ  حقِّ قون بینَ فرُها وال یَ   سندِ ينظرون ف  والیَ حادیثِن אأل وه مِ عُمِهم فیما سَ  وجوهِ
 ٢٥٨.نهاطلقونه مِ ما یُیَلون معانِّصحَها وال یُثباتِإ ي علیهم فلُدخُمون ما یَفهَوال یَ
در . درאیت هـستند    دقت و كم    گرאى אمامیه، אفرאدى پاكدل، كم      محدثان نص ] متأسفانه[אما  

 كننـد و سـره رא אز        كنند و در אسناد آنها نظر نمى        شنوند، چندאن دقت نمى     אحادیثى كه مى  
یابند و مفـاهیم אحـادیثى رא         نمى  دهند و پیامدهاى پذیرش آنها رא در        ناسره تشخیص نمى  

 .پاالیند كنند، نمى كه نقل مى
אیشان در پاسخ بـه سـؤאلی دربـارۀ قـدرت           . אی شدیدتر אعمال کرده אست      سید مرتضی، אین شیوه رא به گونه      

 نوشـته   کـافی ناد אین سخن به روאیتی در کتـاب         مرغ و אست    خدאوند بر אمر محال و قرאر دאدن جهان در یک تخم          
 : אست

إنَّ אلحَدیثَ אلمَرویَّ في کُتُبِ אلشیعةِ وکُتُبِ جَمیعِ مُخالفینا یَتَضَمَّنُ ضَرْبَ אلْخَطَأِ وصُنُوفَ             
ـ    ... אلْباطلِ   ةِ ولهذא وَجَبَ نَقْدُ אلْحَدیثِ بِعَرْضِه عَلَی אلْعُقولِ فإذא سَلَّم علیها عُرِضَ علی אألدِلّ

 ٢٥٩.אلصَّحیحةِ کالقرآنِ وما في مَعناه فإذא سَلَّمَ علیها جُوِّزَ أن یکونَ حَقاً وאلمُخبِرُ به صادقاً
אین حدیث، كه در كتابهای شیعه و مخالفان ما نقل شده، دאرאى خطا و بخـشهاى باطـل     

بنابرאین، باید با عرضه بر عقل سنجیده شود و چنانچه تـسلیم عقـل باشـد، بـر                  ... אست  
لیم آنها باشد، حـق אسـت و رאوى         تس] باز[شود و אگر      عیارهاى صحیح قرآنى عرضه مى    م

 .آن رאستگو
 و موאرد دیگر نیز بر سنجش حدیث با عقـل           ٢٦١ سی روز بودن ماه رمضان     ٢٦٠همچنین دربارۀ میزאن אعمال،   

 .تأکید کرده אست

                                                 
 .١٤٩، ص تصحیح אالعتقاد. ٢٥٧
 . ٨٨ ص ،هتصحیح אعتقادאت אإلمامی. ٢٥٨
 .٤١٠، ص ١، ج ائل אلشریف אلمرتضیرس. ٢٥٩
 .١١٤همان، ص . ٢٦٠
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 گرאیی یا محدودیت عقل  ـ אعتدאل در عقل٢

. ند که مکتب بغدאد، خردگرאیی محض رא אنتخاب کرده و دست אز نقل کشیده אسـت     א  برخی به אشتباه گمان کرده    
. خوאننـد  شمرند و حتی گاهی، برخی אز آنان رא معتزلی می       אین گروه، عالمان شیعه رא تحت تأثیر معتزلۀ بغدאد می         

 אو رא معتزلـی  نویـسان  به شدت با אین אتهام موאجه شده אسـت و برخـی אز تـرאجم   ) رحمة אهللا علیه (سید مرتضی   
 ٢٦٢.אند شمرده

 بـه אیـن مطلـب אشـاره کـرده           אلمسائل אلـصاغانیّه  شیخ در   . حتی אین אتهام متوجه شیخ مفید هم شده אست        
 ٢٦٣.אست

جُنَیـد وאقعیتـی      گرאیش به قیاس در فقـه אبـن       . گردد  زمینۀ بروز אین אتهام به دورאن پیش אز شیخ مفید برمی          
هـای معتزلـی      نوبختی، אز دאنشمندאن بزرگ کالمی شیعه، به گـرאیش        خاندאن  . אست که همه بر آن אذعان دאرند      

حتی برخی אز عالمان، مانند صاحب بن       . گرאیی אفرאطی روی آوردند     دچار شدند و در فهم مباحث کالمی به عقل        
 گفـت    אما بایـد   ٢٦٤.אی אز אصول معتزله رא پذیرفتند       یا برخی دیگر پاره   ) ؟(!!عَبّاد، خود رא شیعی و معتزلی خوאندند        

 .، אز אین آفت مصون ماند)رحمة אهللا علیه(سار تفکر شیخ مفید  که مدرسۀ بغدאد در سایه
کند که عقل به خودی خود قـدرت فهـم و درک بـسیاری אز مـسائل      شیخ مفید در موאرد فرאوאن تصریح می      
 :ویسدن  میאوאئل אلمقاالتאیشان در אبتدאی کتاب . کالمی رא ندאرند و به دلیل نقلی محتاج אست

 ):علیهمُ אلسَّالم(אلقَول في أنَّ אلعَقلَ ال یَنْفَكُّ عَن سَمْعٍ وأنَّ אلتَّکلیفَ ال یَصْلُحُ إالّ بِالرُّسُل 
وאِتَّفقَتِ אإلمامیَّةُ عَلی أنَّ אلعقلَ مُحتاجٌ في عَمله ونَتائجِه إلی אلسَّمعِ وأنَّه غَیرُ مُنْفَـكٍّ عـن                 

یةِ אالستداللِ وأنَّه البُدَّ في أولِ אلتکلیفِ وאبتدאئِه في אلعالَم مِـن            سَمعٍ یُنَبِّهُ אلعاقلَ علی کَیف    
رَسولٍ؛ ووאفَقَهُم في ذلك أصحابُ אلحدیثِ وأجْمَعـتِ אلمُعتزلَـةُ وאلخَـوאرجُ وאلزَّیدیـةُ علـی                

 ٢٦٥.خِالفِ ذلك وزَعَمُوא أنَّ אلعُقولَ تَعمَلُ بِمُجَرَّدِها مِن אلسَّمعِ وאلتَوقیفِ
نكه عقـل אز قـرآن و سـنت قابـل تفكیـک نیـست و تكلیـف جـز بـه وسـیلۀ                        گفتار در אی  

 :بایسته نیست] אلهى[فرستادگان 
אند كه عقل در عملكرد و دستاوردهایش بـه قـرآن و سـنت نیازمنـد                  دאستان      אمامیه هم 

אست و عقل אز نصّى كه فرد אندیشمند رא بر نحوۀ אستدالل آگـاه سـازد، تفكیـک ناشـدنی         
 خود در عالم هستى گریزى אز یـک          در آغاز پیدאیش  ] حتى[آغاز تكلیف و    אست و عقل در     

 .رسان ندאرد پیام
אند، אما معتزله، خوאرج و زیدیه بـا آنـان            دאستان  אصحاب حدیث نیز در אین باب با אمامیه هم        

توאند مستقل אز قرآن و سـنت و אوאمـر تـوقیفى عمـل      אند كه عقل مى    אند و پندאشته    مخالف
 .كند

 : نویسد ورد دیگر میو در م
                                                                                                                                            

 .٢٢، ص جوאبات אهل אلموصل في אلعدد و אلرؤیه. ٢٦١
 ، صمناسبات فرهنگی معتزله و شیعه: ک.ر. ٢٦٢
 .٤١، ص אلمسائل אلصاغانیه. ٢٦٣
 .؛ دربارۀ محمد بن بَشْر حَمْدُونی٣٨١، ص رجال نجاشی. ٢٦٤
 .٤٤، ص אوאئل אلمقاالت. ٢٦٥
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أعْني کَونَه ـ تعالی ـ سَـمیعاً بَـصیرאً ورאئیّـاً      (إنَّ אِستحقاقَ אلقَدیمِ، سُبحانَه، بِهذه אلصَّفاتِ 
 ٢٦٦.کلِّها مِن جَهَةِ אلسَّمْعِ دونَ אلْقیاسِ ودَالئلِ אلعُقولِ) ومُدرِکاً

بینـا و مُـدرِک،     אینكه خدאوند قدیم، سبحانه، بایستۀ אین صفات، یعنى سمیع و بـصیر و              
 .אست بر پایۀ قرآن و سنت אست، نه بر אساس قیاس و دالیل عقلى

 : کند و در مورد بدאء تصریح می
 ٢٦٧.َقولُ אإلمامیَّةِ في אلْبَدאءِ طَریقَةُ אلسَّمْعِ دونَ אلعقلِ

 .باور אمامیه در خصوص بدא אز رאه نص אست نه عقل
 : אند خی אز نکات باال نوشتهبه אین سبب برخی אز محققین پس אز אشاره به بر

وאرد شدن عنصر سَمع در بنای مکتب کالمی شیخ مفید، موجب آن شده אست که به مدد                 
بسیاری אز مباحث دشوאر، که دست یافتن به سخن حق در آن          ) علیهم אلسالم (بیانات אئمه   

طلبد، به آسانی در مجموعۀ کالمی آن بزرگوאر جای گیـرد و خـط                مسیری طوالنی رא می   
  ٢٦٨.سیر کالمی شیعه رא پس אز مفید، אز אنحرאفها و אضطرאبهای فکری نجات بخشد

 ٢٦٩.گر هویت مستقل مکتب تشیع معرفی شده אست به אین سبب شیخ مفید به عنوאن تثبیت
هـای     نیز برאی روشن کردن محدودۀ عقل و אستفاده نکردن אز قیاس در אسـتنباط              אلنقض علَی אبنِ אلجُنید   کتاب  

 . شده אستفقهی نگاشته
 
 
 אی منطقی و صحیح در جمع بین عقل و نقل  ـ آفرینش شیوه٣
אی  אین شیوه، پیـشینه . אعتنا بودند و به אستنتاجات عقلی خویش تکیه دאشتند      یم که معتزله، نسبت به نقل بی      گفت

 .شد کهن دאشت و به אصحاب رأی در کوفه و بصره منتهی می
دאدند و نسبت بـه        سنی و شیعه אین بود که به متون نقلی بها می           در مقابل، شیوۀ אهل حدیث و אخبارگرאیان      

 .אعتنا بودند אستنتاجات و نظرאت عقل بی
گـذאر آن شـیخ       ورאن مدرسۀ بغدאد، به ویژه بنیان       אما دאنش . אفرאط و تفریط در دو سوی אین روشها هویدאست        

د و אیـن شـیوه رא، هـم در فقـه و هـم در             ، سعی در تعادل و توאزن بین عقل و نقل دאشتن          )رحمة אهللا علیه  (مفید  
 .אند کالم، به کار برده

پردאختند، در مدرسۀ بغدאد شکلی جدی به خود گرفت           عدول אز شیوۀ فقیهان قدیم، که تنها به فقه مأثور می          
جُنیـد و אبـن       אلبته אین شیوه موجب نشد که عالمان مدرسـۀ بغـدאد هماننـد אبـن              . و با شیخ طوسی به אوج رسید      

 .قیل عَمّانی در ورطۀ אهل رأی و نظر نیز بیفتندعَ אبی
 :     شیخ مفید در تبیین אین روش و نقد دو روش پیشین نوشته אست

                                                 
 .٥٩همان، ص . ٢٦٦
 .٦٥، ص تصحیح אالعتقاد. ٢٦٧
 .٤٢پیام رهبر معظم אنقالب به کنگرۀ شیخ مفید، ص : ک.ر. ٢٦٨
؛ مطالعۀ پیام نغز و پربار رهبر معظم אنقالب אسالمی به کنگرۀ شیخ مفیـد بـرאی شـناخت אیـشان در مکتـب       ١٢همان، ص   . ٢٦٩
 . بغدאد الزم אستفکری
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ال یجوزُ ألحدٍ مِن אلخلْقِ أنْ یَحکُمَ علی אلحقِّ فیما وَقَعَ فیه אإلختالفُ مِن مَعنَی کتـابٍ                 
رحمة אهللا  (وאلذي رَوאه אبوجعفرٍ    ... ذلك  أو سنةٍ أو مَدلولِ دلیلٍ عقلیٍّ إال بعدَ إحاطةِ אلعلمِ ب          

وאصحابُ אلحـدیثِ یَنقُلُـونَ אلْغَـثَّ       .... فلیس یَجبُ אلعملُ بِجمیعِه، إذא لم یَکُنْ ثابتاً         ) علیه
بنِ אلجُنَیدِ  ] محمدِ[فأمّا کُتُبُ أبی علیٍّ،     ... وאلسَّمینَ وال یَقْتَصِرونَ فی אلنقلِ علَی אلمَعلومِ        

کامٍ عَمَلَ فیها علَی אلظنِّ وאِستعمَلَ فیها مَـذهبَ אلمُخـالفینَ فـی אلقیـاسِ        فَقَد حَشاها بِاح  
 ٢٧٠.אلمُْرذِلِ

جایز نیست که كسى در معناى قرآن یا سنت یا مدلول دلیلِ عقلى، كه در آنها אخـتالف                  
و در صـورتى كـه      ... آرא وجود دאرد، بدون אحاطۀ علمى بر آنها حكـم بـه حقانیـت كنـد                 

روאیت كرده אست، אثبات نـشده باشـد، الزم         ) رحمة אهللا علیه  (صدوق  آنچه شیخ   ] صدور[
كننـد و در      ، زیرא אصحاب حدیث سره و ناسره رא نقل مى         ...نیست به هیچ یک عمل شود       

جنیـد    אبـوعلى و אبـن    .... كننـد     آن علم אست، אكتفا نمـى     ] صدور[نقل روאیات بر آنچه به      
אنـد و אز   كه در آنها بر پایۀ ظن عمـل كـرده  אند   كتابهاى خویش رא אز אحكامى آكنده کرده      

 .אند قیاس ناپسند، كه روش مخالفان אست، بهره برده
 :با توجه به אین مبانی، אین سخن بسیار صحیح خوאهد بود که

אز جهتی ناقص אسـت؛ در جریـان אول، فتـوא همـان مـتن               ] پیشین[هر یک אز دو جریان      
אجتهاد به  . بحث و مناقشه و نقد و אستنتاج      روאیت אست، بدون تفریع و ردّ فرع بر אصل و           

معنای مصطلح آن، در فقاهت دخالت و تأثیری ندאرد و در جریان دوم אگر چه אستدالل و                
) علیهم אلسالم (نظر هست، لیکن گویا، آن نیست که به אقتضای تعالیم مکتب אهل بیت              

 ... .باید باشد، אست 
دو مزیت אست؛ یعنی هم بر روشهای معتبر نزد אمامیـه تکیـه             فقه مفید אز אین هر دو عیب پاک و دאرאی هر            

بنابرאین، אو  . مند אست   دאرد و هم אز אجتهاد مصطلح و دخالت دאدن عنصر אستدالل و אستنباط نظری در فقه بهره                
همان کسی אست که قالب علمی مقبول و معتبر رא نزد شیعه به دست آورد و موאرد مـأثور و אصـول متلقـات رא                         

 ٢٧١.ی بخشید و آن رא در حوزۀ فقاهت شیعه باقی گذאردنظم علم
، که به معنای شـنیدن      سمعدخالت عنصر   . تر و شیوאتر مورد عمل قرאر گرفت        אین شیوه در علم کالم، دقیق     

 אست، در کنار معیار و مبنای عقل در حوزۀ مباحث كالمى، ) علیهم אلسالم(متون وحیانی אز معصومین 
 ٢٧٢.شیخ مفید در آثار خویش به אین وאژه فرאوאن توجه دאرد. بغدאد אستאز ویژگیهاى مدرسۀ حدیثى 

 

                                                 
 .٧٣، ص אلمسائل אلسَروِیّه. ٢٧٠
 .٣١ب به کنگرۀ شیخ مفید، ص אز پیام رهبر אنقال. ٢٧١
یـابی بـه شـناخت هـستى          مرאجعه شود به آثار شیخ مفید که دهها بار אین وאژه رא به کار برده و گاه آن رא تنها طریق دسـت                      . ٢٧٢

 .٦٢، ص אلمسائل אلسرویه؛ »....طریقُه אلسَّمعُ دونَ אلعقل : وאلکالمُ في عذאبِ אلقبر«: دאنسته אست؛ برאی نمونه
 ...) و ٥٨، ص تنزیه אالنبیاءبه کتاب : ک.نیز אین وאژه رא به کار برده אست؛ ر) رحمة אهللا علیه (سید مرتضی
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 ) علیهم אلسالم(ـ تثبیت هویت مستقل مکتب אهل بیت ٤

کـرد، نفـوذ تفکـرאت بیگانـه بـا אیـن              خطر بزرگی که پس אز آغاز دورאن غیبت کبرى تفکر شیعی رא تهدید می             
، אمام به عنوאن مرزبان بیدאر و هوشیار، نگهبـان          )אلسالمعلیهم  (در زمان حضور אمامان     . مذهب در درون آن بود    

آنان باید با אسـتفاده אز      . پس אز آغاز غیبت، אین وظیفۀ مهم بر عهدۀ دאنشمندאن شیعه قرאر گرفت            . אین تفکر بود  
، به تبیین چارچوب دقیق فکری شیعه، به عنوאن یک نظام فکری و عملی،              )علیهم אلسالم (میرאث אرزشمند אئمه    

אی که بتوאنند هم אز אنحرאف و خروج אز حیطۀ مبانی مذهب جلـوگیری کننـد و هـم آزאدی                      پردאختند به گونه   می
فکری درون مذهبی رא محدود نکنند تا تشیع بتوאند به نیازهای زمانه پاسـخ گویـد و در موאجهـه بـا مـشکالت               

 .فکری و عملی سربلند بیرون آید
دאد، ولـی قـدرت       مالحظـه وאکـنش نـشان مـی          به شدت و بـی     مدرسۀ حدیثی قم، در قبال אنحرאف بیرونی      

 ٢٧٣.های معتزلی در میان متفکرאن شیعی پیدא شد های زمانه رא ندאشت؛ به אین سبب گرאیش گویی به نیاز پاسخ
 .مبارزۀ حذفی با خطر غلو؛ یعنی אخرאج و تبعید متهمان به غلو، با تعریف خاص قم نیز مشکل رא حل نکرد

 هویت مستقلی برאی پیروאن مکتب אهل بیت تثبیت         )رحمة אهللا علیه  ( به رهبری شیخ مفید      אما مدرسۀ بغدאد،  
 . نمود های فکری متفاوت بسیار باאهمیت می אین אمر در بغدאد و در حضور نحله. کرد

علـیهم  (بـردאری אز سـرمایۀ حـدیث אهـل بیـت       تأسیس فقه تفریعی شیعه با אستفاده אز אصل אجتهاد و بـا بهـره   
 .، אز ثمرאت مدرسۀ بغدאد אست که تاکنون אدאمه دאرد)אلسالم

، به  אلذریعه،  )رحمة אهللا علیه  (، نگاشتۀ شیخ مفید     אلتذکرةُ باصولِ אلفقه  نگارش אولین کتابهای אصولی، همانند      
אز ثمـرאت אیـن تفکـر       ) رحمـة אهللا علیـه    ( نوشتۀ شیخ طوسى     عدةُ אالصول و  ) رحمة אهللا علیه  (قلم سید مرتضى    

های شیخ مفیـد، سـید مرتـضی، شـیخ            نین نگارش کتابهای کالمی چون بسیاری אز کتابها و رساله         همچ. אست
 .طوسی و کرאجکی نیز در אین رאستا אست

 به بیان تفاوت میان شیعه و       אوאئلُ אلمَقاالت في אلمذאهبِ و אلمُختارאت     ، در کتاب    )رحمة אهللا علیه  (شیخ مفید   
 .رده אستمعتزله پردאخته و آنها رא بر فرאز آو

تبیین نظر شیعه در برخی אز مسائل، همانند صفات خدא، عصمت و אمامت אز ویژگیهای אین مکتـب فکـری                    
 .אست

تـوאن، تفکـری منطقـی و روزآمـد و در خـالف جهـت تفکـر حـاکم بـر                       تفکر حاکم بر مدرسۀ بغدאد رא می      
 . به شمار آورد٢٧٤אخباریان

                                                 
 .جنید نیز نمونۀ فقهی אین گرאیش אست אبن. نوبَخْت نمونۀ خوبی אز شیعیان متمایل به تفکر אعتزאل هستند خاندאن بنی. ٢٧٣
 . به جلسۀ دوאزدهم همین مجموعه: ک.ر. ٢٧٤
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 محدثان مشهور مدرسۀ بغدאد 
شـیخ  . ترین محدثان و شخصیتهای تأثیرگذאر مدرسۀ بغدאد رא مورد بررسی قـرאر دאدیـم               همدر مباحث پیشین، م   

ترین عالمان אیـن مدرسـه هـستند کـه بـا             مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و سید رضی، چهار نفر אز سرشناس           
ز توضـیح  هـای אیـشان دאشـتیم، א      نامـه   هایی که در درسهای پیشین به زندگی        توجه به شهرت אین אفرאد و אشاره      
 ٢٧٥.کنیم نظر می بیشتر دربارۀ אین אفرאد صرف

 
 
 

 آثار ماندگار حدیثى
 אز مشهورترین آثار ماندگار     אلغیبه و   אمالی طوسی ،  אمالی مفید ،  نهج אلبالغه ،  אإلستبصار،  تهذیب אألحکام کتابهای  

ورد بررسـی قـرאر     حدیثی مدرسۀ بغدאد هستند که در درسهای پیشین אین کتابها و آثار دیگر אیـن مدرسـه رא مـ                   
 .دאدیم

 
 

                                                 
 . در مباحث آینده به تفصیل بحث خوאهیم کردنهج אلبالغه،رضی و אثر ماندگار אو در مورد سید . ٢٧٥



 

 



 

 

 جلسه ششم

 هاى حدیثىحوزه



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف
 هاى حدیثى شیعه؛  آشنایى با تقسیمات حوزه

 هاى حدیثى خرאسان بزرگ و برخى دאنشورאن آن؛ ترین حوزه شناخت אجمالى مهم 
 .های حدیثى رى و مصر  آشنایى אجمالى با حوزه

 
 
 
 

 درآمد
ى چهارم و پنجم، بیـانگر אیـن אسـت كـه عـالوه بـر           ها  دقت و تأمل در متون حدیثى و تاریخى مربوط به سده          

هـای کوچـک و بـزرگ حـدیثی شـیعى فرאوאنـی نیـز در گوشـه و کنـار                       های حدیثی قم و بغدאد، حـوزه        مدرسه
های حـدیثی، مرهـون گـستردگی جغرאفیـای منـاطق             تعدد و تنوع אین حوزه    . سرزمینهای אسالمی وجود دאشت   

 .شهرهای گوناگون بودپژوهان در   عالمان و حدیث شیعی و تالش
تـر    نـشین در אیـن دو سـده، روشـن           تنوع جغرאفیایی مناطق شیعه   ٢٧٦با نگاه به سازمان وکالت ناحیۀ مقدسه،      

وאسـطۀ אمـام مهـدی        در אبتدאی سدۀ چهارم و در سالهای پایانی غیبت صغری، وکیالن مستقیم و یا با              . شود  می
چون بغـدאد، قـم،       אکنده بودند، به طوری که شهرهایی       در شهرهای گوناگون پر   ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (

طبیعی אست کـه تعـدאد شـیعیان        . هر کدאم وکیلی خاص برאی ناحیۀ خود دאشتند       ... آوه، ری، همدאن، نیشابور و      
بایست شخصی خاص، متولی אین       אین شهرها و אحتیاج علمی و درآمد אقتصادی آنها به حدی بوده אست که می              

ه شهرها، حوزۀ حدیثی و معارفی نیز دאشتند و هر مقدאر شهر و تعدאد شـیعیان سـاکن در آن                    אین گون . אمور گردد 
 .شد شد، حوزۀ حدیثی آن نیز قدرتمندتر می تر و بیشتر می گسترده

 
 
 
 

                                                 
پیدאیش . אشاره دאرد) علیهم אلسالم(אصطالحى אست که به تشکیالت منظم وکالى אمامان معصوم » سازمان وکالت«. ٢٧٦

، אقتضاى آن دאشت که سازمانى )معلیه אلسال(وکیالن אز آغاز دورאن אمامت و گسترش אین אفرאد در دورאن پس אز אمام باقر 
، شاکلۀ )علیهما אلسالم(אین تشکیالت منظم در زمان אمام هادى و אمام عسکرى . تشکیالتى به אین אفرאد و رאبطۀ بین آنها بپردאزد
 .معرفى نمود» وکیل ناحیۀ مقدسه«نشین، فرد یا אفرאدى رא به عنوאن  نهایى خود رא پیدא کرده و برאى هر منطقۀ شیعه

 .، تحقیق مفصلی در مورد אین وکیالن אنجام دאده אستسازمان وکالتآقاى دکتر محمدرضا جبارى در کتاب درאز دאمن 
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 هاى حدیثى بندى حوزه تقسیم

هـای    رא در گـروه   هـا     های حدیثی، آنها رא به چند گروه אصلی تقـسیم و حـوزه              تر با حوزه    به منظور آشنایی دقیق   
 .کنیم تر بررسی می کوچک

، مرکـزی   )طبرسـتان و قـزوین    (، جبـل    )نیشابور  کَش و     سمرقند،(خرאسان بزرگ   : هاى  ؛ شامل حوزه  منطقۀ אیرאن 
 ).אهوאز و فارس(و جنوب )  همدאن  کاشان و قم، ری،(

 .بغدאد و كوفه: هاى ؛ شامل حوزهمنطقۀ عرאق
 .شام و حلبمصر، : هاى ؛ شامل حوزهمنطقۀ شامات

 
 
 

 های حدیثی خرאسان  حوزه
אی بزرگ در شرق سرزمینهای אسالمی אست که در دورאن خلیفۀ دوم و سوم و در زمان אمامـت                     خرאسان، منطقه 

خرאسان آن روزگار، عالوه بر خرאسان موجود در زمـان مـا،            .  به تصرف مسلمانان درآمد     )علیه אلسالم (אمام علی   
 ٢٧٧.گرفت رא نیز در بر می... متی אز אفغانستان و کشورهای شرق دریای خرز، قس

. های حدیثی سنّی نیز در آن دیار پررونـق بـود            بیشتر مناطق خرאسان محل سکونت אهل تسنن بود و حوزه         
شیعیان در بعضی אز شهرهای خرאسان، همانند سبزوאر، אکثریت دאشتند و در شهرهای دیگر نیز رאبطۀ خـوبی بـا               

و دوری  ) علیه אلـسالم  ( منطقۀ خرאسان به علت همجوאری با بارگاه ملکوتی אمام رضا            سنیّان. אهل سنت دאشتند  
وجود رאویانی  . دאشتند  تعصب کمتری   ) علیهم אلسالم (אز منطقۀ حجاز، در برخورد با شیعیان و فرهنگ אهل بیت            

 بیـانگر روאج    ٢٧٩،)لـسالم علـیهم א  (در میان אصحاب אمامان     ...  بلخى و     ٢٧٨با عنوאن خرאسانی، مَرْوَزی، هِرَوی،    
 .تفکر شیعی در אین منطقه אست

אرتباط محدثان سنی و شیعه، نسبتاً مناسب بود و گاه برخی אز محدثان یک فرقـه אز محـدثان فرقـۀ دیگـر                       
شیخ صدوق אساتید سنی فرאوאنی دאشت کـه بـسیاری אز آنـان خرאسـانی بودنـد؛ وی بـه                    . کردند  حدیث نقل می  

مـن   و در אیالق تصمیم گرفت که کتـاب  ٢٨٠، سمرقند، فَرغانه و مشهد سفر کردهشهرهاى بلخ، سرخس، אِیالق  
 ٢٨١. رא بنا به درخوאست אبوعبدאهللا نعمت، تألیف کندال یحضره אلفقیه
 :کنیم  و متنوعی دאشت که به تعدאدی אز آنها אشاره می های حدیثی گسترده خرאسان حوزه

                                                 
 .٣٥٠، ص ٢، ج معجم אلبلدאن: ک.ر. ٢٧٧
رفته  لقب هروى نیز برאى ساکنان و منسوبان به هرאت به کار مى. کرده אست مروزى، یعنی کسى که در مرو زندگى مى. ٢٧٨

 . אبوאلصلت هروى:אست؛ همانند
 .٢٥، ٧٢، ١٨٩، ١٣٩ ، ٤٠٧، ص رجال نجاشی: ک.ر. ٢٧٩
 .١٧ ـ ٢٥אکبر غفاری، ص   به قلم علیمعانی אالخبارمقدمۀ . ٢٨٠
 .، مقدمۀ شیخ صدوق١، ج من الیحضره אلفقیه: ک.ر. ٢٨١
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 ـ سمرقند١

عالمـان شـیعه در سـمرقند       . אی علمی دאشت    ی باستانی بود که پیشینه    אی در شمال خرאسان و אز شهرها        منطقه
 . گذאردند حوزۀ علمی قابل توجهی بنیان

אى علمـى تبـدیل كـرده         אش رא به مدرسه     نجاشی دربارۀ یکی אز دאنشمندאن אین دیار به نام عیاشی، كه خانه           
 :بود، نوشته אست

 ٢٨٢.لمِدאرِه אلتي کانتْ مَرتَعاً لِلشِّیعَةِ وأهلِ אلعِ
 .شیعیان و دאنشمندאن بود) گیرى محل رفت و آمد و بهره(אش مرتع  خانه

 :همچنین به אین نکته אشاره کرده אست
أنفَقَ أبو אلنَّضْرِ عَلَی אلعلمِ و אلحدیثِ تَرَکَةَ أبیه سائرَها و کانت ثَالثَمِائَةِ ألفِ دینارٍ و کانتْ                 

 ٢٨٣. قارِئٍ أو مُعَلِّقٍ مَملوءَةً مِن אلناسدאرُه کالْمسجدِ بَینَ ناسِخٍ أو مُقابِلٍ أو
تمام אرث پدرش رא، كه سیصد هزאر دینـار         ] محمد بن مسعود، معروف به عیاشى     [אبونضر  

گرאن و قاریـان و       אش در میان ناسخان و مقابله       خانه. بود، در رאه علم و حدیث صرف كرد       
 .نگارאن، همچون مسجد، آكنده אز مردمان بود حاشیه

ه نفر אز مشایخ حدیث אبوعمرو کَشّی که نامشان در کتاب رجال אو آمـده אسـت، بـه سـمرقند و                      نزدیک به د  
 .منسوب هستند) אز شهرهای نزدیک سمرقند(کَشّ 

 .محمد بن مسعود عیاشی و אبوعمرو کشی، دو تن אز مشهورترین عالمان אین حوزۀ حدیثی هستند
 

 محمد بن مسعود عیاشی

» ثِقةٌ، صَدوقٌ، عَینٌ مِن عُیونِ هذه אلطّائفَةِ      «نجاشی אو رא    .  مذهب אهل سنت بود    وی قبل אز گرویدن به تشیع بر      
 و فردی کثیر אلتـألیف      ٢٨٤طبقۀ کلینی   وی حدودאً هم  . خوאنده אست، که אساتیدی אز کوفه، بغدאد و قم دאشته אست          

نام یکصد و هفتاد کتاب  نجاشی   ٢٨٥.אند  ندیم کتابهای אو رא بیش אز دویست عنوאن دאنسته          شیخ طوسی و אبن   . بود
تـرین منـابع تفـسیر مـأثور          ، تنها کتاب باقیمانده אز אوسـت و אز مهـم           تفسیر عیاشی   که ٢٨٦אو رא ذکر کرده אست    

 ٢٨٧.شمرده شده که بیش אز دو هزאر حدیث دאرد
 

                                                 
 .٣٧٢، ص رجال نجاشی. ٢٨٢
 .٣٥١همان، ص . ٢٨٣
 .٥، ص تفسیر عیاشیمقدمۀ . ٢٨٤
 .٢٤٤، ص ندیم فهرست אبن؛ ٢١٢، ص فهرست شیخ طوسی. ٢٨٥
 .٣٥١، ص نجاشی رجال. ٢٨٦
 .١ـ ٥  به قلم عالمه طباطبایی، صعیاشی تفسیرمقدمۀ : ک.ر. ٢٨٧
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 אبوعمرو کَشّی

کْبَـری بـوده    محمد بن عمرو کشی یکی دیگر אز محدثان مشهور سمرقند אست که شاگرد عیاشـی و אسـتاد تَلِّعُ                  
 :نجاشی دربارۀ وی نوشته אست. אست

 ٢٨٨.کان ثِقةً عَیناً و رَوَی عَن אلضُّعفاءِ کثیرאً و صَحِبَ אلعیاشيَّ و أخَذَ عَنه
وى אز روאت ضـعیف بـسیار نقـل كـرده، شـاگرد           . אسـت ) عَین(مردى معتبر و متشخص     

 .عیاشى بوده و אز وى كسب علم كرده אست
 کتاب رجـال אو آنقـدر شـهرت دאشـته کـه شـیخ طوسـی                 ٢٨٩.سالم کلینی אست  طبقۀ ثقة אال    وی حدودאً هم  

ترین אمتیـاز אیـن کتـاب، نقـل      مهم.  אرאئه کرده که در دسترس אستאلرجال معرفة אختیارمنتخبی אز آن رא با نام   
 .شود אین شیوه در کتابهای دیگر رجالی رعایت نمی. مسند روאیات و אخبار مربوط به رאویان آن אست

 :توאن به אفرאد زیر אشاره کرد لمان دیگر אین دیار میאز عا
 ٢٩٠ـ حسین بن אَشکِیب مَروَزی، که در سمرقند و کَش ساکن بوده אست؛١
 ٢٩١ـ جعفر بن אحمد بن אیوب، אستاد عیاشی؛٢
 ٢٩٢ـ محمد بن مسعود بن مَزید کشی؛٣
 ٢٩٣ـ محمد بن אبرאهیم وَرّאق سمرقندی؛٤
 ٢٩٤ـ حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی؛٥
 .؛ که رאوی تمام کتب پدرش بوده אست٢٩٥ـ جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی٦

 بسیاری אز عالمان אین منطقـه       ٢٩٦.شیخ طوسی بیش אز چهل نفر دیگر אز محدثان אین دیار رא نام برده אست              
 .אند  عیاشی توصیف شده٢٩٧با عنوאن شاگردאن و یا غِلمان

 
 
 ـ نیشابور٢

مسلم نیـشابوری، صـاحب     . های حدیثی مشهور سنیّان بود      م، یکی אز حوزه   هاى אولیۀ تاریخ אسال     نیشابور در سده  
، אز مـشهورترین محـدثان آن       אلمستدرכ على אلصحیحَین  ، و حاکم نیشابوری، مؤلف كتاب       صحیح مسلم کتاب  

                                                 
 .٣٧٢، ص نجاشی رجال. ٢٨٨
 .٦٧، ص ١٨، ج אلحدیث رجال معجم. ٢٨٩
 .٤٤، ص نجاشی رجال. ٢٩٠
 .١٢١همان، ص . ٢٩١
 . ... و ٥٥١، ص کشی رجال. ٢٩٢
 ... . و ٨١٧همان، ص . ٢٩٣
 .١٢٠، ص طوسی یخش فهرست. ٢٩٤
 . به بعد٢١٥، ص همان. ٢٩٥
 . به بعد٤٠٥، ص طوسی رجال: ک.ر. ٢٩٦
 .غِلمان در لغت جمع غالم به معناى فرزند אست و در אینجا مرאد شاگردאن אست. ٢٩٧
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אز نیشابور و درخوאست عالمان آن دیار برאی شنیدن روאیت אز אیـشان،             ) علیه אلسالم (عبور אمام رضا    . دیار هستند 
 .بیانگر کم بودن تعصب در میان محدثان سنی آن دیار אست

 ٢٩٨حَمـدאن بـن سـلیمان نیـشابوری،       : محدثانی همچون . محدثان شیعی نیز در نیشابور حوزۀ درسی دאشتند       
 شاگرد فضل بن شـاذאن و אسـتاد אبـوعمرو           ٣٠١ یحیی بن محمد،   ٣٠٠ אبامحمد علوی،  ٢٩٩علی بن محمد بن قُتَیبه،    

خانـدאن فـضل بـن شـاذאن، همچـون پـدر و             . אند  بن شاذאن אز אین دیار برخاسته     تر אز همه، فضل       کشی، و مهم  
 .مقبرۀ فضل بن شاذאن در نیشابور אست. אند אى مشهور و معتبر אز محدثان بوده فرزندאنش، خانوאده

 بـه عنـوאن وکیلـی     ) علیه אلـسالم  (شیعیان نیشابور آنقدر زیاد بودند که אبرאهیم بن عَبدُه אز زمان אمام هادی              
عجـل אهللا  (بود که زمان אمام مهدی ) علیه אلسالم(خاص برאی آن دیار منصوب شد؛ وی אز אصحاب אمام هادی        

  ٣٠٢.و غیبت صغری رא نیز درک کرده אست) تعالی فرجه אلشریف
 

  َو روضة אلوאعظینفَتّال نیشابوری 

 در نیـشابور و بغـدאد       وی. אبوعلی محمد بن حسن فتال نیشابوری אز محدثان אیـن دیـار در قـرن پـنجم אسـت                  
شهرآشـوب نیـز אز شـاگردאن אو بـوده            אبـن   . אند  אساتید بغدאدی אو شیخ طوسی و سید مرتضی بوده        . تحصیل کرد 

  ٣٠٤.אلدین אو رא شهید خوאنده אست  شیخ منتجب٣٠٣ در نیشابور در گذشت،٥٠٨وی در سال . אست
آوری مباحث بنیادین عقیدتی و       ه در پی جمع    نام دאرد ک    بصیرة אلمُتَّعِظِین   و روضة אلوאعظین کتاب مشهور אو    

 .سامان دאده אست) در صد مجلس(بیان آدאب و אخالق و موאعظ بوده و آن رא به صورت אبوאب و مجالس 
 

 خاتمه

אند که در حوزۀ خرאسـان        در אین دورאن بوده   .... אفرאد دیگری با אلقاب سَرخسی، هِرَوی، مَروزی، بلخی، بِیهقی و           
مثالً منطقۀ بیهق، به ویژه سبزوאر،      .  ولی شهر آنان حوزۀ حدیثی ندאشته אست       ٣٠٥אند،  کرده  میتحصیل و تدریس    

 .نشین بوده ولی گزאرش معتبری אز حوزۀ حدیثی شیعۀ دوאزده אمامى در אین دیار در دست نیست אی شیعه منطقه
 ٣٠٦.ندنکتۀ مهم אین אست که شماری אز روאیان منطقۀ خرאسان، به تفکر غالیگری متهم هست

 
 

                                                 
 .١٣٨، ص رجال نجاشی. ٢٩٨
 .٢٥٩همان، ص . ٢٩٩
 .٤٢٢، ص همان. ٣٠٠
 .٤٤٣همان، ص . ٣٠١
 .٣٨٤ و ٣٩٧، ص طوسی رجال؛ ٨٤٦ـ  ٨٤٨، ص ٢، ج אلرجال معرفة אختیار: ک.ر. ٣٠٢
 .אلوאعظین روضةمقدمۀ کتاب . ٣٠٣
 .١٠٨، ص אلدین منتجب فهرست. ٣٠٤
 . به بعد٢٦٠، ص ١، ج אیرאن در تشیع تاریخ: ک.ر. ٣٠٥
 .٢٦٥، ص همان: ک.ر. ٣٠٦
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 طبرستان و دیلم 
به دلیل کوهستانی بودن منطقۀ طبرستان و فاصلۀ زیاد آن با شام و بغدאد، بسیاری אز سادאت و شیعیان فـرאرى                     
אز حكومت، به אین منطقه مهاجرت کردند که حضور عالمان و سردمدאرאن زیدیه در אین دیار شـاهدی بـر אیـن                      

و אز نوאدگـان אمـام حـسن مجتبـى          ) علیه אلسالم (ب אمام صادق    یحیی بن عبدאهللا بن حسن، אز אصحا      . مدعاست
 . به אین منطقه گریخت٣٠٧، אز جملۀ کسانی بود که پس אز قیام شهید فَخ)علیه אلسالم(

های حدیثی در آمل، گرگان و        چون طبرستان در مسیر حرکت شیعیان به سمت خرאسان بود، بنابرאین حوزه           
 :حمد حسن بن حمزۀ طبری آورده אستنجاشی به نقل אز אبوم. تأسیس شد... 

أنَّ أبا אلعباس أحمدَ بنَ مُحمدٍ אلدِینِوريِّ َحدَّثَهم عن אلحُسینِ بـنِ سَـعیدٍ بِکُتُبِـه و جمیـعِ      
، أیامَ جَعفرِ بنِ אلحسنِ אلناصرِ بِآمُـلِ        )علیه אلسالم (مُصَنَّفاتِه عندَ مُنصَرَفِه مِن زیارةِ אلرضا       

 ٣٠٨.طبرستانَ سَنةَ ثَالثِمائهٍِ
در ) علیـه אلـسالم   (אبوאلعباس אحمد بن محمد دینورى هنگام بازگشت אز زیارت אمام رضا            

، دربـارۀ   ]قمـرى [ جعفر بن حسنِ ناصر، سال سیصد         ]حكومت[آملِ طبرستان، به روزگار     
 . هاى حسین بن سعید به آنان خبر دאد كتابها و تمامى نگاشته

ودند که به بغـدאد و شـهرهای دیگـر رفتـه و در منطقـۀ      مرعشیان طبرستان نیز گروهی کهن و پرجمیعت ب     
 .خویش نیز حوزۀ علمی و حدیثی دאشتند

אی    شیخ طوسی آمده، אز وجـود حـوزه        فهرستکثرت رאویانی که با لقب طبری در کتابهای رجال نجاشی و            
 در همـان    پررونق در אین مناطق حکایت دאرد؛ همچنین وجود سلسلۀ سند رאویان که אز یک منطقه برخاسـته و                 

 .אند، نشانۀ عدم مهاجرت אین אفرאد אز منطقۀ خویش אست منطقه زیسته
، نگاشته محمد بن جریر بن رستم طبری آملی، به وسیلۀ شاگردش حسن بـن حمـزۀ                  אلمُسترشِد مثالً کتاب 

 محمد بن جریر بن رستم، زאدۀ ساری و محمد بن حسن بـن عُبیـدאهللا نیـز سـاکن                    ٣٠٩.طبری روאیت شده אست   
 ٣١٠.אند  ودهآمل ب

 אز تألیفات شیخ مفید، حاکی אز אرتباط אیـن منطقـه بـا مدرسـۀ                ٣١١طبرستان אهل جوאباتوجود کتابی با نام     
 .علمی بغدאد אست

אی بوده אست که عالمـان فرאوאنـی دאشـته کـه بـا وصـف جرجـانی در אسـناد و                        نیز منطقه ) جرجان(گرگان  
  אلجُرجانیه אلمسائلیز هر کدאم کتابهایی با نام אند؛ سید مرتضی و شیخ مفید ن کتابهای رجال یاد شده

                                                 
اس قیام کرد   عب  بود که در زمان خالفت هادى אز خلفاى بنی        ) علیه אلسالم (حسین بن على بن حسن، אز نوאدگان אمام حسن          . ٣٠٧

 .در منطقۀ فَخ، در نزدیکى مکه، به شهادت رسید.  ه١٦٩و در سال 
 .٦٠، ص نجاشی رجال. ٣٠٨
 .٣٧٦، ص همان. ٣٠٩
 .٣٩٥همان، ص . ٣١٠
 .٤٠١، ص همان. ٣١١



 

http://vu.hadith.ac.ir ٩٤

 ٣١٣. نیز دאردאلمازندرאنیه אلمسائل شیخ مفید کتابهایی با نام ٣١٢.אند نگاشته
شود، به موאردی אز نقل حدیث در مناطق          در אسناد شیخ صدوق، که گاه به محل تحمل روאیت نیز אشاره می            

بر روאج باورهـای شـیعی        אز אین منطقه نیز دلیل دیگرى       بویه     پیدאیش آل  ٣١٤.مختلف طبرستان אشاره شده אست    
 .در אین منطقه אست

 :های شیعیان در אین مناطق نوشته אست  دربارۀ مدرسهאلنقضعبدאلجلیل قزوینی در کتاب 
אگر به تَعدید مـدאرس سـادאت مـشغول شـویم، در بـالد خرאسـان و حـدود مازنـدرאن و                      

د عِرאق چون قم و کاشان و آبه، که مدאرس چند           شهرهای شام، אز حلب تا حَرّאن، و אز بال        
 ٣١٥!אست؟ و کی بوده אست؟ و אوقاف چند؟ طومارאت کتب خوאهد

 
 
 

 ری
אند، هر چند אکثریـت مـردم و عالمـان            نفوذ و رو به پیشرفت بوده       در قرن چهارم و پنجم شیعیان ری، گروهی با        

 .אین دیار سنی بودند
 برخـی، אز شـهرهایی      ٣١٦.אز رאویانی با وصفِ رאزی یاد شـده אسـت         ) علیهم אلسالم (در میان אصحاب אمامان     

 ٣١٧.אند که یحیی بن عَالء بَجَلی کوفی אز אین گروه אست چون کوفه به אین شهر مهاجرت کرده
و مدفن آن بزرگوאر، سبب تـرویج فرهنـگ شـیعی در            ) قرن سوم (حضور حضرت عبدאلعظیم حسنی در ری       

علی بن محمد رאزی مـشهور بـه عَلّـان          . نی نیز אز عالمان אین دیار بودند      خاندאن ثقة אالسالم کلی   . אین شهر شد  
شَـیخُ אصـحابِنا   «کلینی با عبـارت  .  دאردאخبار אلقائمکلینی، אستاد و دאیی ثقة אالسالم کلینی بود که کتابی با نام         

 .توصیف شده אست» بِالرَّي
تر بود و     رچه مدرسۀ حدیثی قم بسیار مهم     אگ. نزدیکی ری به قم موجب אرتباط بین عالمان אین دو شهر بود           

بر حوزۀ حدیثی ری بیشتر تأثیر دאشت، ولی آزאدی عمل در ری، باعث شد برخی אز تبعیدیان قم به אیـن شـهر                       
  אز אین رو برخی אز אفرאد محدثِ رى، به غلو متهم شدند           . هجرت کنند که سهل بن زیاد رאزی אز אین گروه אست          

 ٣١٨.אز قم به رى مهاجرت كردندو برخی نیز با אین אتهام 

                                                 
 .١٦٥ـ  ٢٣٨، ص طوسی فهرست شیخ. ٣١٢
 .همان. ٣١٣
 .١٦٥، ص خصال، ٣٨١، ص توحید: ک.ر. ٣١٤
 .٣٤، ص אلنقض، به نقل אز کتاب ٣٨٠، ص ١ ج אیرאن، در تشیع تاریخ: ک.ر. ٣١٥
 ... . و ٢٢٨، ١٢٦، ١٠٩، ص نجاشی رجال. ٣١٦
 .٤٤٣، ص همان. ٣١٧
 .٤٣ و ٥١، ٦٦، ٧٩، ٩٧، ١٢٥، ص غضائری אبن رجال: ک.ر. ٣١٨
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بویه بر ری و به قدرت رسیدن وزیرאن دאنشمندی همچون صاحب بن عَبّاد، موجب روאج فرهنگ                  سیطرۀ آل 
. کتابخانۀ مشهور صاحب، در אین شهر آکنده אز کتابهای کالمـی، حـدیثی و אدبـی بـود                 . شیعی در אین شهر شد    

 .باد نوشت و به کتابخانۀ אو هدیه کرد رא برאی صاحب بن عאالخبار عیونشیخ صدوق، کتاب 
وجود אفرאدی چون محمد بن عبـدאلرحمن بـن      . אند  خاندאن شیخ صدوق تا سالها بعد، אز عالمان אین دیار بوده          

، محمد بن حَسّان رאزی، عبدאهللا بن אحمد رאزی و بسیاری دیگر بـا              )طَرشتی (٣١٩قِبِۀ رאزی، شیخ جعفر دُورْیَسْتی    
 .אند زیسته د که عالمان شیعی در نسلهای متفاوت در אین شهر میده אین عنوאن، نشان می

، אز نوאدگان شیخ صدوق، بسیاری אز دאنشمندאن و مؤلفان אین شهر نام بـرده               אلدین مُنتَجب فهرستدر کتاب   
 ٣٢٠.توאن یافت  نیز میری مفاخرنام دهها دאنشمند شیعی אین حوزه رא، با مرאجعه به کتاب . شده אست

بویـه در אیـن شـهر و خـرאب               هجری، אگر چه موجب سقوط آل      ٤٢٠محمود غزنوی در سال     هجوم سلطان   
های شیعی گشت، ولی حوزۀ آموزشی و معرفتی شیعه در אین شهر، همچنان پـا برجـا                   شدن مدאرس و کتابخانه   

 .پردאخت) علیهم אلسالم(ماند و سالهای زیادی به ترویج مکتب אهل بیت 
 
 
 

 مصر
درخوאست مردم مصر برאی حکمرאنـی محمـد   . אی کهن دאرد  پیشینه) علیهم אلسالم (ل بیت   אرتباط مصریان با אه   

، بیـانگر دوری گزیـدن آنـان אز אمویـان و אشـتیاق אیـشان بـه                  )علیه אلسالم (خوאندۀ אمام على      بکر، فرزند   بن אبی 
، نیـز بـه مـصر       )ه אلسالم علی(אسماعیل، فرزند אمام کاظم     . אست) صلی אهللا علیه و آله    (نزدیکی به خاندאن پیامبر     

 .مهاجرت کرد و فرزندאنش در آنجا ساکن شدند
 ٣٢١אند که אحمد بن محمد جُرجـانی،        زیسته و یا در آنجا حدیث خوאنده و گفته          رאویان دیگرى نیز در مصر مى     

 .אند  אز אین جمله٣٢٤ و محمد بن محمد بن אَشعث٣٢٣ عُبیدאهللا فضل٣٢٢محمد بن אحمد صابونی،
 جعفریـات  و یا אشعثیاتکتابی با نام    . ث متولد کوفه אست که به مصر مهاجرت کرد        محمد بن محمد بن אشع    

آنهـا  ) علیه אلسالم(אست که אمام صادق ) صلی אهللا علیه و آله(به אو منسوب אست که مجموعۀ روאیاتی אز پیامبر        

                                                 
 ).٤٨٤، ص ٢، ج معجم אلبلدאن(دُورْیَست مِن قُرَى אلرَّی . ٣١٩
. ٢٧٨ ـ   ٢٨٦، ص ری  مفاخر؛ حسن صادقی،١٧، ج )معلیه אلسال( عبدאلعظیم حضرت بزرگدאشت کنگرۀ آثار مجموعۀ: ک.ر. ٣٢٠

 ).نامهای محدثان אین دیار فهرست شده אست(
 .٨٦، ص رجال نجاشی. ٣٢١
 .١٢٦همان، ص . ٣٢٢
 .٢٣٢همان، ص . ٣٢٣
 .٣٧٩همان، ص . ٣٢٤
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 تهیه کرده אلنوאدرنام אی אز آن با       אهللا رאوندی خالصه    مرحوم فضل . رא אز طریق پدرאن پاک خود روאیت کرده אست        
 ٣٢٥.אست

אگرچه آنان تفکـر אسـماعیلی دאشـتند، ولـی          . قرن چهارم و پنجم، دورאن قدرت یافتن فاطمیان در مصر بود          
تشکیل مدرسۀ علمی عظیم אالزهر در      . گاه אحکام حقوقی و آدאب אجتماعی آنان برگرفته אز تفکر شیعی بود             تکیه

 .در آنجا گردید) علیهم אلسالم( אهل بیت های معرفتی مصر، موجب روאج آموزش آموزه
 و  אالسـالم  دعـائم אو دو کتاب مشهور خـود،       . אست)  ق ٣٦٣م  (قاضی نُعمان مغربی، عالم مشهور אین دوره        

 .، رא אز مجموعۀ روאیات شیعه فرאهم آورده אستشرح אألخبار
ـ     אی אو رא سـنی      عده. אند  پیشینیان در مذهب قاضی نعمان אختالف کرده       אنـد و برخـی هماننـد         ستهمـذهب دאن

کـرده   אند که وی به تقیـه عمـل مـی        بر אمامى بودن אو تأکید کرده و گفته        ٣٢٧ و محدث نوری   ٣٢٦عالمه مجلسی 
 ٣٢٨».אکثر روאیات אو در مصادر شیعی موجود אست و אین دلیل بر تشیع אو אست«: گوید אست؛ عالمۀ مجلسی می

) علـیهم אلـسالم   (ده و با אستناد به روאیات אهل بیت         ، فقه حکومتی אسماعیلیه مصر رא تدوین کر       دعائمکتاب  
 .شود تمامی روאیات كتاب، مرسل و مطابق با نظر مؤلف آن صحیح شمرده مى. آن رא אثبات کرده אست

تأمـل در  . پردאخته אسـت ) علیه אلسالم( אست که به فضایل אمامان تا אمام صادق        אالخبار شرحکتاب دیگر אو    
رسـاند کـه אو شـیعۀ     ه قاضی نعمان به موضوع مهدویت، אین نکته رא به אثبات مـی           אین دو کتاب و چگونگی نگا     

 کـه بـه هـیچ       ٣٢٩کند  دوאزده אمامی نیست؛ چرא که حاکم فاطمی رא به عنوאن אمام مهدی و אمام عصر مطرح می                
طبیق مباحث אنتهایی کتاب که دربارۀ مهدویت אست، همه بر خلفای فاطمی ت           . وجه با عقاید شیعی تناسب ندאرد     

 .شده אست
وی אگر چه شیعۀ دوאزده אمامی نیست، ولی אز مصادر حدیثی شیعیان بسیار אسـتفاده کـرده و باعـث אنتقـال                      

 .میرאث حدیثى آنان به ما شده אست
 
 
 

                                                 
 .، مقدمهرאوندی نوאدر: ک.ر. ٣٢٥
 .٣٦، ص ١، ج אألنوאر بحار. ٣٢٦
 . به بعد٤٠، ص ١، ج مستدرک خاتمۀ. ٣٢٧
 .٣٦، ص ١، ج نوאرאأل بحار. ٣٢٨
 .٨٥ ـ ٨٨، ص אألخبار شرح. ٣٢٩



 

 

 جلسه هفتم

 های ششم و هفتمحدیث در سده



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 های ششم و هفتم؛ سده آشنایی با تحوالت و چالشهای فرאروی حدیث شیعه در 
 .آنان ن دوره و آثار حدیثیمعرفی برخی محدثان سرشناس אی 

 
 
 
 

  های ششم و هفتم ها و دאنشورאن حدیث در سده حدیث، حوزه وضعیت علم

حـوزۀ  . قرن پنجم، موجب אز هم پاشیدگی حـوزۀ شـیعی بغـدאد گـشت     تسلط ترکان سلجوقی بر بغدאد در نیمۀ
 شـادאبی و نـشاط فـرאوאن        شیعی بغدאد در زمینۀ فقه، کالم و حدیث، مبانی و معیارهایی نو وضـع کـرده بـود و                  

 .دאشت
سلجوقیان، که  . پس אز قدرت گرفتن سلجوقیان، אین تحرک علمی אز میان رفت و به رکود و سکون گرאیید                

آنـان אنتقـام   . دאری مشغول بودند، بغدאد رא بـرאی شـیعیان نـاאمن سـاخته بودنـد      تا אوאسط قرن هفتم به حکومت     
همین وضعیت موجب شد    . گرفتند  ز شیعیان و عالمان אین دوره می      عباسیان אز سالهای طوالنی وزאرت آل بویه א       

 .شیخ طوسی به نجف هجرت کند و حوزۀ نجف رא بنیان نهد
بدین سبب در قرن ششم و نیمۀ אول قرن هفتم وضعیت אجتماعی و سیاسی برאی فعالیت شـیعیان مناسـب                 

هـای دیگـر      ود در אین حوزه و حـوزه      گیری سیاسی و אجتماعی، سبب پدید آمدن نوعی رک          خفقان و سخت  . نبود  
گیریهای אجتماعی و درگیری با אکثریت سنی، در میان جامعه وجود دאشـت، אمـا                 هر چند سخت  . شیعی شده بود  

عبـاس رא در      در سالهای پایانی خالفت عباسیان، وضعیت شیعیان بهبود یافت و برخی אز آنان مقام وزאرت بنـی                
عبـاس،    آخـرین وزیـر بنـی     . هـای پدیدآمـده پردאختنـد       یعی و ترمیم آسیب   אختیار گرفتند و به بازسازی אماکن ش      

 .کرد عَلْقَمی بود که باور شیعی دאشت و با خوאجه نصیرאلدین طوسی دوستی و مشاوره می אبن
سقوط .  هجری گشت  ٦٥٦هجوم مغوالن به رهبری هَالکُو به بغدאد موجب سقوط خالفت عباسی در سال              

درباریـان و خانـدאن     . ی رא برאی تودۀ دربند و به ویـژه شـیعیان بـه אرمغـان آورد               خالفت عباسی آزאدیهای سیاس   
گرفتند، برکنار شدند و حکومت       گیری بر شیعیان و حتی قتل و غارت آنان אز هم سبقت می              خلیفه، که در سخت   
بی رא  کرد و سعی دאشت نوعی آزאدی مذه        אین حکومت אز هیچ دین و مذهبی حمایت نمی        . جدید بر سر کار آمد    
نگـری آنـان،      אندیشی عالمان شیعی در مصون ماندن برخی אز شهرهای شیعی و آینده             نیک. در جامعه روאج دهد   

. سازی برאی آزאدی عمل شیعیان مـؤثر بـود          به ویژه خوאجه نصیرאلدین طوسی، در رویارویی با مغوالن در زمینه          
در زمان هالکو، در میان درباریان مقـامی        خوאجه نصیرאلدین طوسی در دورאن آخرین خلیفۀ عباسی و همچنین           

  .دאشت خاص و ویژه
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، که در نیمۀ قـرن  ...)אلدین אیوبی و  صالح(אَیوبیان . چندאن مناسب نبود وضعیت شیعیان در مناطق دیگر نیز
 .ستیزی رא آغاز کردند ششم بر مصر مسلط شده بودند، سلسلۀ فاطمیان رא برאندאختند و شیعه

شـود و אیوبیـان رא تحـسین          و در رویی אیوبیان با مسیحیان در جنگهای صلیبی אشاره می          אگرچه معموالً به ر   
 .شود کنند، ولی به نقطه ضعف مهم آنان در گسترش دشمنی علیه شیعیان کمتر אشاره می می

در مجمـوع  . موجب אز بین رفتن אین تفکر در سرزمین مصر گـشتند  گیری بر شیعیان مصر אیوبیان با سخت
نامساعد بودن فضای سیاسی    . برد  فت که در אین دورאن، جامعۀ شیعی در وضعیت مناسبی به سر نمی            توאن گ   می

 .آمدن روحیۀ سرخوردگی در محیط علمی جامعۀ شیعی گشت موجب پدید و אجتماعی
אیـن تنهـا،   . آید  هجری، نگارشهای مهم و تأثیرگذאر بر جامعۀ شیعی کمتر به چشم می         ٤٥٠پس אز سالهای    

 .چنین دאشتند نبود، بلکه دیگر علوم نیز وضعیتی אین  حدیثوضعیت علم
نظر و مشهوری در میان عالمـان شـیعه وجـود          ، فقیه صاحب  )رحمه אهللا (تا سالیانی درאز پس אز شیخ طوسی        

 .אند ندאشت؛ אز אین رو، אین زمان رא دورאن مقلِّده، یعنی دورאن حضور عالمان پیرو شیخ طوسی نامیده
 : حِمْصی אز عالمان قرن ششم گفته אستشیخ سَدیدُאلدین

نظری وجود ندאشت و همۀ فقیهـان شـیعه     پس אز شیخ طوسی هیچ مفتی و فقیه صاحب        
 ٣٣٠.ناقل و گزאرشگر نظرאت شیخ بودند

 אگرچـه بزرگـی شـیخ    ٣٣١אنـد؛  عظمت و بزرگی شیخ طوسی دאنـسته  برخی پدید آمدن אین دورאن رא ناشی אز
مگان אست، ولی عامل אصلی در نبود نشاط فکری در جامعۀ شیعی، نامساعد             طوسی و نبوغ אیشان مورد تأیید ه      

و جهـش فرهنگـی    אین محیط نابسامان، فضای مناسب برאی تفکر. بودن אوضاع سیاسی و אجتماعی بوده אست
אلبته دورאن سکون و رکود فقه، در אوאخر قـرن شـشم بـه              . کرد  های فقه، حدیث و معارف رא فرאهم نمی         در حوزه 

دورאن طرאوت فقه شـیعی آغـاز       )  ه٥٩٨م  (אدریس حِلّی     ن رسید و با تالش و کوشش عالمانی همچون אبن         پایا
 .گشت

های متفاوت نگارش و کوشش در آن به          معارف حدیثی و گونه   . ولی در حوزۀ حدیث، אین تحرک پدید نیامد       
چک و بزرگ وجود دאشـت      های حدیثی در شهرهای کو      ها و مدرسه    حوزه. دאد  کندی به حرکت خویش אدאمه می     

گـزאرش אیـن تـالش در سلـسلۀ         . شـد   گشت و به نسل پسین منتقل مـی         و کتابهای حدیثی دست به دست می      
 .אجازאت رאویان و محدثان به خوبی منعکس شده אست

در طـول אیـن     . אین تالش و کوشش درخور جامعۀ عظـیم و فرهیختـۀ شـیعی نبـود              : سوگمندאنه باید گفت  
 قـم و    ۀیافته در אین زمان אز گستره و אهمیت آثار مدرس           آثار نگارش . ر و ماندگار پدید نیامد    دورאن، אثری تأثیرگذא  
 .بغدאد برخوردאر نیست

 
 
 
 

                                                 
 ... . و ١٧٩، ص معالم אلدین؛ ٣٣، ص وصول אألخیار؛ ١٢٧، ص کشف אلمحجّه: ک.ر. ٣٣٠
 ... . و ٥٠، ص אی بر فقه شیعه مقدمه. ٣٣١
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 אین دو سده برخی ویژگیهای فعالیتهای حدیثی

 نگاری روאج فضایل
یل و مناقـب  در אین زمان، אهل سنّت کتابهایی دربـارۀ نقـل فـضا           . نگاری در אین دورאن روאج یافته אست        فضایل

 ٦٥٦ محمـد بـن طلحـۀ شـافعی متـوفی             مطالب אلـسئول   و)  ه٥٨٦م  ( خوאرزمی   مناقبאند؛    אهل بیت نگاشته  
 .هجری אز آن جمله אست
نگـاری אیـن دوره    مشهورترین אثـر در مناقـب  )  ه٤٨٩ ـ  ٥٨٨ (مناقب אبن شهرآشوبدر نگارشهای شیعی، 

 .اری אمامان אستنگ אست که برگرفته אز دهها کتاب אهل سنّت در منقبت
در אیـن   . אنـد   گرא دאنسته   گرא و אفول تفکر عقل      نگاری در אین دورאن رא روאج تفکر نقل         برخی دلیل روאج منقبت   

شیعیان نیز אز אین روش برאی پیـشبرد آرمانهـای          . دورאن گروه معتزله نابود شد و تفکر אهل حدیث رونق گرفت          
ن و هجوم אهل سنّت به باورهای شیعی نیـز در אیـن رویکـرد    شاید אثر تخریبی سلجوقیا  . خویش אستفاده کردند  

 .مؤثر بوده باشد
 
 
 

 مبادالت حدیثی
هـای حـدیثی      در אیـن دورאن نگاشـته     . شـود   مبادالت حدیثی بین شیعه و אهل سنّت نیز در אین دورאن دیده می            

ثی אهـل سـنّت     بنـابرאین، مـؤلفین شـیعی אز متـون حـدی          . אی یافته   حساسیت کمتری نسبت به موضوعات فرقه     
نقل روאیات אهل سنّت در کتابهایی      . گرفتند  אستفاده کردند و برخی אز نویسندگان אهل سنّت نیز אین روش رא پی            

אین شیوه تنها در آثـار برخـی אز قـدما همچـون             . شود   فرאوאن یافت می   مکارم אألخالق  و   مجمع אلبیان همچون  
 .شود شیخ صدوق دیده می

 
 
 

 دאنشور ظهور خاندאنهای
خاندאن طبرسی، نمونۀ زیبایی אز چنـد نـسل         . خوریم  ر אین دورאن به خاندאنهای عالم و نگارشگرאن شیعی برمی         د

 .عالمان رא به جامعۀ شیعی عرضه کرده אست
فرزند אو،  .  אست أعالم אلورَی  و   مجمع אلبیان مؤلف کتاب   )  ه٥٤٨م  (אمین אإلسالم فضل بن حسن طبرسی       

  نـوۀ אو، علـی بـن حـسن بـن          .  رא نوشته אست   مکارم אألخالق ، کتاب   )ششممتوفی אوאخر قرن    (حسن بن فضل    
 . نگاشته אستمکارم אألخالق رא در تتمیم کتاب  אألنوאرةمِشکافضل نیز کتاب 

خانـدאن  . خاندאن عالمه حِلّی نمونۀ دیگری אست که علوم دینی رא در طول چند نسل پاسدאری کرده אسـت                 
  .ه قرאر دאردسید بن طاووس نیز در زمرۀ אین گرو

 
 



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٠١

 فعالیت حدیثی شهرهای کوچک و ظهور دאنشورאنی برجسته در آن
אگرچه مناطقی بزرگ و مهم همچون بغدאد، مصر، خرאسـان و قـم در אیـن دورאن شـاهد فعالیتهـای چـشمگیر                       

 .אند توאن یافت که نام خویش رא در אین دورאن جاودאنه ساخته حدیثی نبود، ولی شهرهایی کوچک رא می
אین شهر که در אوאخر قرن پنجم ساخته شد، محل زنـدگی  . دورאن אست حِلّه، مشهورترین شهر در אینشهر 

אو در پایـان    . אدریس حِلّی، که پیشتر אز אو یاد کردیم، אز آن جملـه אسـت               אبن. عالمان بسیاری در אین زمان אست     
 مانـدگار شـده   مُـسْتَطْرَفات אلـسَرאئر  ام אی حدیثی فرאهم آورد که با ن  ، مجموعه אلسرאئرאثر ماندگار فقهی خویش،     

אدریس نوאدۀ دختری شیخ طوسی אست و کتابهـایی אز مجموعـۀ غنـی کتابخانـۀ شـیخ طوسـی رא در              אبن. אست
 .אختیار دאشته که אحادیث آنها رא در אین بخش آورده אست

که با لقـب سـید   )  ه٥٨٩ ـ  ٦٦٤(علی بن موسی . خاندאن سید بن طاووس نیز אز جملۀ عالمان حِلّه هستند
م (برאدر אو אحمد بـن موسـی   . نگاری در مجموعۀ میرאث حدیثی شیعی אست    بن طاووس شهره אست، نماد אدعیه     

بندی چهارگانۀ حدیث بـه       تقسیم. نظر بود   قدر و در مباحث رجال و نقد حدیث صاحب          نیز محدثی گرאن  )  ه٦٧٣
 . شاگردش، عالمه حِلّی، فرאگیر شدصحیح و حسن و موثق و ضعیف אز אبتکارאت אوست که در زمان

 رא نگاشـته    شرאیع אإلسـالم  خاندאن عالمه حِلّی אز قبیل پدر، دאیی، که به محقق حلّی معروف אست و کتاب                
) متوفی אوאخر قرن ششم(بِطریق،    אبن. אست، و فرزند عالمه حِلّی، فخر אلمحققین، אز مشاهیر عالمان حِلّه هستند           

 .ز عالمان حِلّه در אین دورאن אست نیز אکتابُ אلعُمدهمؤلف 
. شهر رאوند کاشان אز دیگر مناطقی אست که در אین دورאن عالمان و مؤلفانی رא در خود پـرورش دאده אسـت                     

و ) متـوفی אوאخـر قـرن شـشم    (، فرزندش محمد بن سعید ) ه٥٧٣م (سعید بن هِبَةُאهللا مشهور به قطب رאوندی      
 .אند لهאز אین جم)  ه٥٧١م (אهللا رאوندی  فضل

زیستند و سـالیانی درאز در مـدאرس آن دیـار بـه               אمین אإلسالم طبرسی و خاندאن אو، که در منطقۀ بیهق می          
 .روند تالش علمی مشغول بودند، هم אز عالمان و دאنشورאن برجستۀ سدۀ ششم و هفتم هجری به شمار می

 
 
 
 

 برخی אز محدثان سرشناس אین دوره و آثار حدیثی آنان

بعضی دیگـر אز אیـن אفـرאد و آثـار نیـز      . אین دوره و آثار آنان אشاره کردیم  برخی אز محدثان و عالماندر باال به
 :شایستۀ یادآوری هستند

 ؛غُرر אلحِکم و دُرَر אلکَلِممؤلف کتاب ) متوفی نیمۀ قرن ششم(ـ عبدאلوאحد آمُدی 
 ؛لِشیعة אلمرتضیبِشارة אلمصطفی مؤلف کتاب ) متوفی نیمۀ قرن ششم(ـ عمادאلدین طبری 

 ؛אلثاقب فی אلمَناقبنگارشگر کتاب ) نیمۀ قرن ششم(حمزۀ طوسی  ـ אبن
 ؛אلدین  فهرست منتجبِنگارندۀ کتاب رجالی )  ه٥٨٥م (אلدین بن بابویه   ـ مُنتجَبُ
 ؛)علیه אلسالم(دیوאن אمام علی مؤلف کتاب ) אوאخر قرن ششم(אلدین کَیْدَری  ـ قطب

 ؛אلمَزאرُ אلکبیرمؤلف کتاب ) وאخر قرن ششمא(ـ אبوعبدאهللا مشهدی 
 ؛تَنبیه אلخَوאطرنگارندۀ کتاب )  ه٦٠٥م (فَرאس  ـ وَرّאم بن אبی

 ؛אإلحتجاجنویسندۀ کتاب )  ه٦٢٠م (ـ אحمد بن علی طَبْرسی 



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٠٢

 ؛ذَوب אلنَّضار و مُثیرُ אألحزאننگارندۀ کتاب )  ه٦٤٥م (نَما حِلّی  ـ אبن
  ؛شرح نهج אلبالغهنویسندۀ کتاب )  ه٦٧٩م (میثم بحرאنی  ـ אبن

  ؛אلفضائلنویسندۀ کتاب ) نیمۀ قرن هفتم(ـ شاذאن بن جبرئیل 
 ؛جامعُ אألخبارنویسندۀ کتاب ) متوفی אوאخر قرن هفتم(محمد بن محمد شَعیری سبزوאری ـ 

 .کشف אلغِمَّةنگارندۀ کتاب )  ه٦٩٣م (ـ علی بن عیسی אِرْبِلی 
های متعـددی      وجود حوאدث پدیدآمده در אین دورאن، عالمان شیعی نگاشته         دهد که با    אین فهرست نشان می   

 .אند؛ אگرچه אین آثار אز تألیفات دورۀ پیشین אهمیت کمتری دאرد رא فرאهم آورده
  .کنیم אکنون چند فرد אز مجموعۀ عالمان و محدثان אین دورאن رא به تفصیل معرفی می

 
 
 

  خاندאن طبرسی
 .به אمین אإلسالم، אز بزرگان عالمان אمامیه در قرن ششم هجری אستفضل بن حسن طبرسی مشهور 

گونه بود بایـد طبـری        طَبْرسی منسوب به طبرستان نیست، زیرא אگر אین       : مرحوم حسین کریمان معتقد אست    
 :نویسد אیشان می. شد؛ بنابرאین، طَبْرِسی منسوب به طَبْرس، معرّب تفْرِش אست خوאنده می

אنـد،    مؤلف آن אز معاصرאن طبْرسی بوده אست و با هم آشـنایی دאشـته             در تاریخ بَیهق که     
طبْرِس منزلی אست میان قاشـان و אصـفهان و אصـل אیـشان אز آنِ بُقْعَـت                  «: آمده אست 

 ٣٣٢.»אست
طبرسی بیشتر عمر خود رא در مشهد گذرאند و بیش אز بیست سال نیز در سبزوאر به فرאگیری علوم אسـالمی                     

 . ابهای مشهور אو در محیط شیعی سبزوאر نگارش یافته אستظاهرאً کت. مشغول بود
کُنـوز  ،  أعـالم אلـوریٰ   ، کتـاب    مجمع אلبیان تفسیر  . نزدیک به بیست کتاب אو به אمین אإلسالم منسوب אست         

 .های אوست אز نگاشته...  و אلنَّجاح
ی بـس אفـزون    شیخ طوسی אست، ولـی شـهرت  تبیان به شدت تحت تأثیر تفسیر مجمع אلبیانאگرچه تفسیر  

 . نیز دאردجوאمع אلجامعאو تفسیر دیگری به نام . یافته و مشهورترین تفسیر کهن در زمان ما گردیده אست
אین کتاب به   . אست) علیهم אلسالم ( در فضایل و אحوאل معصومین       أعالم אلوَریٰ بِأعالم אلهُدیٰ   کتاب دیگر אو    

 ٣٣٣.آوری کرده אست قب אهل بیت رא جمعگونۀ گزאرشی و بسیار خالصه، زندگی شخصی، سیره و منا
אین کتاب شامل אدعیـه אسـت و یکـی אز مـصادر سـید بـن                 .  نیز به אیشان منسوب אست     کنوزُ אلنَّجاح کتاب  

 .شود طاووس در نگارش کتابهای دعا محسوب می
بـه خـاک    ) علیـه אلـسالم   ( هجری در سبزوאر درگذشت و در نزدیکی حرم אمام رضـا             ٥٤٨طبرسی در سال    

 .شدسپرده 

                                                 
 .٤٧٤، ص ١٠، ج دאئرة אلمعارف تشیع؛ برאی توضیح بیشتر مرאجعه شود به ٢٤٢، ص تاریخ بیهق. ٣٣٢
؛ همچنین »أعالم אلوریطبرسی و كتاب « مقالۀ ٣٤، ص ٤٦ شمارۀ آیینۀ پژوهشی بیشتر مرאجعه شود به مجلۀ برאی آگاه. ٣٣٣

 .٢١ ـ ٣٠، ص أعالم אلوریمقدمۀ كتاب 
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مـشهورترین کتـاب موجـود אو کتـاب         . حسن بن فضل طبْرسی، فرزند אمین אإلسالم و شاگرد אیشان אسـت           
. آوری אحادیثی پردאخته אست که بـه بزرگوאریهـای אخالقـی مـردم אشـاره دאرد                  אست که به جمع    مکارم אألخالق 

 .ده אستאحادیث אین کتاب بدون سند אست و مؤلف אز مصادر شیعه و אهل سنّت אستفاده کر
 نگاشـته אسـت کـه مـتمّم         مِشکاة אألنـوאر  אو کتابی با نام     . علی بن حسن طبْرسی، نوאدۀ אمین אإلسالم אست       

 .شود  محسوب میمکارم אألخالقکتاب 
 نیز طبرسـی אسـت، ولـی بـا خانـدאن            אإلحتجاجطالب طبْرسی، مؤلف کتاب       אبومنصور אحمد بن علی بن אبی     

، مجموعـۀ مباحثـات و      אحتجـاج کتـاب   . ین אإلسـالم طبرسـی بـوده אسـت        אو معاصر אمـ   . پیشین אرتباطی ندאرد  
همچنـین در  . آوری کـرده אسـت   و یارאن אیشان با مخالفان خـود رא جمـع         ) علیهم אلسالم (אحتجاجات معصومین   

در توصیف و مـدح אیـن کتـاب         . آمده אست ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (پایان کتاب توقیعاتی אز אمام مهدی       
 ولی مرسل بودن متون و ضعف محتوאیی برخی אز آن متون، אعتماد کلی به کتـاب رא                  ٣٣٤אند،   گفته فرאوאن سخن 

 .زدאید می
 ماهیت جدلی دאرند و نباید آنها رא عقاید حقیقی شـیعه            אحتجاجالزم به ذکر אست که متون موجود در کتاب          

 و کتابهای شیخ صدوق و سـید        کتاب سلیم بن قیس   ،  )علیه אلسالم (تفسیر منسوب به אمام عسکری      . تلقی کرد 
 ٣٣٥. אستאحتجاجمرتضی אز جمله مصادر طبرسی در کتاب 

 
 
 

 ) ه٤٨٩ـ  ٥٨٨(אبن شهرآشوب 
. אبوجعفر محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرאنی، مفسر، محدث و فقیه אمـامی در سـدۀ شـشم هجـری אسـت                     

 אسـاتید شـیعه و سـنی    ٣٣٦.تشهرهای مختلف خرאسان، بغدאد، حِلّه و حلـب بـوده אسـ    تحصیل و تدریس אو در
توאن به אبوعلی طبرسی، قطـب رאونـدی، جـارאهللا زمخـشری و خطیـب                 فرאوאنی دאشته אست که אز آن جملۀ می       

אند که حکایت אز تـدریس אو         زُهره هم شاگرد אو بوده      بِطریق حِلّی و אبن     אدریس حِلّی، אبن    אبن. خوאرزمی אشاره کرد  
 .در حِلّه و حلب دאرد

 . هجری در حلب درگذشت و در آنجا مدفون گشت٥٨٨سال אبن شهرآشوب در 
  :های אو سه کتاب هستند که אکنون نیز در دسترس אست مشهورترین نگاشته

  .بندی کرده אست  مؤلف آیات متشابه رא به ترتیب موضوعی بررسی و طبقه:ـ متشابهُ אلقرآن و مُخْتَلَفُه١
אیـن کتـاب   . های پـنجم تـا هفـتم אسـت      رجال شیعه در سده    ترین کتابهای فهرست و      אز مهم  :ـ مَعالم אلعلمـاء   ٢

 . شیخ طوسی אست که زیادאتی دربارۀ عالمان پس אز شیخ طوسی به آن אضافه شده אستفهرستتلخیص 
 مشهورترین کتاب אبن شهرآشوب אست که به تفصیل و به گونۀ گسترده مناقـب پیـامبر   :طالـب   ـ مناقبُ آل אبی   ٣
بیشترین بخش کتاب به نقل مناقـب و        . رא مطرح کرده אست   ) علیهم אلسالم (هل بیت   و א ) صلی אهللا علیه و آله    (

 .אختصاص دאرد که رکن مهم و تأثیرگذאر אمامت شیعی אست) علیه אلسالم(فضایل אمام علی 

                                                 
 .אإلحتجاجمقدمۀ . ٣٣٤
 .مقدمۀ کتاب אإلحتجاج به بعد؛ ٤٧٠، ص ١٠، ج دאئرة אلمعارف تشیعدربارۀ خاندאن طبرسی رجوع شود به . ٣٣٥
 .٩٠، ص ٤، ج معارف بزرگ אسالمیدאئرة אل. ٣٣٦
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فهرستی אز אسامی بسیاری אز אین کتابهـا و طریـق           . مصادر مورد אستفادۀ אو در אین کتاب بسیار فرאوאن אست         
 ٣٣٧.شوب به آنها در مقدمۀ کتاب آمده אستאبن شهرآ

  :אو در مقدمۀ کتاب نوشته אست
وقد قَصَدْتُ فی هذא אلکتابِ مِنَ אالختصارِ علی متونِ אألخبارِ وعَدَلْتُ عنِ אإلطالةِ وאإلکثارِ              
وאالحتجاجِ مِنَ אلظوאهرِ وאالستداللِ علی فَحْوאهـا ومعناهـا وحَـذَفْتُ أسـانیدَها لِـشُهرتِها               

  ٣٣٨.ی إلی رُوאتِها وطُرُقِها وאلکتبِ אلمُنْتَزعَةِ منهاوإلشارت
گویی و אحتجاج و אسـتدالل بـر مفهـوم و             در אین کتاب متون رא مختصر کردم و אز زیاده         

معنای آنها دست کشیدم و אسناد رא به جهت شهرت آنها و אشـاره بـه رאویـان و طـرق و                
 .کتب مأخذ حذف کردم

אی אز گزאرشهای موجود در אیـن         پاره. شهرآشوب אکنون در אختیار ما نیست     برخی אز مصادر مورد אستفادۀ אبن       
אز אیـن   ) علیـه אلـسالم   (تر אز کتابهای دیگر אست؛ دאستان فُطرُس مَلک در جریان تولد אمام حسین                کتاب مفصّل 
 ٣٣٩.جمله אست

 
 
  

 سید بن طاووس
یت کرده و مقام و موقعیت نقابت علویان که در چند نسل عالمانی رא ترب آل طاووس خاندאنی مهم در حِلّه بودند

 .رא نیز یافتند
)  ه٥٨٩ ـ  ٦٦٤(ترین نگارندۀ אین سده، علـی بـن موسـی بـن جعفـر       مشهورترین فرد אین گروه و پرتألیف

 .رود אست که توصیف سید بن طاووس به طور معمول، برאی אو به کار می
پدر אو نیز نوאدۀ دختری شیخ      .  אست تنبیهُ אلخَوאطر تاب  فَرאس حِلّی، مؤلف ک     אو نوאدۀ دختری شیخ وَرّאم بن אبی      

 .بالد سید بن طاووس در موאردی به אین دو جدّ خویش אشاره کرده و به آن می. אست)  ه٤٦٠م (طوسی 
אو نـزد خلیفـۀ     . سید بن طاووس دورאن عمر خود رא در حِلّه، بغدאد، نجف، کربال، کـاظمَین و سـامرא گذرאنـد                  

 .رد אعتماد بود و با مُستَنْصِر، روאبط خوبی دאشتعباسی، سرشناس و مو
، سـودی  ...با وجود אین، אصرאرهای خلیفۀ عباسی برאی پذیرفتن مقامی אز جانب אو، حتـی نقابـت سـادאت و             

אو پـس אز هجـوم مغـول بـه رهبـری هالکـو، در جلـوگیری אز گـسترش                    . نبخشید و هیچ منصبی رא نپذیرفت     
ا خوאجه نصیر طوسی نیز אین موقعیت رא برאی אو فرאهم کرد که در تالش خود                אرتباط אو ب  . خونریزی تالش کرد  

هالکو خان مغول، אز عالمان مـسلمان       . نظریۀ مشهور אو در پاسخ هالکو نشان אز تیزبینی وی دאرد          . موفق باشد 
 پادشاه عادل کافر برتر אست یا فرمانروאی مسلمان ستمگر؟: پرسید

. بقیۀ عالمان نیز אین مطلب رא تأیید کردنـد        . دشاه عادل کافر برتر אست    پا: سید بن طاووس در جوאب نوشت     
» .אلمُلْکُ یَبقِي مَعَ אلکُفرِ وال یَبقِي مَـعَ אلظُّلـمِ         «: برگرفته אز حدیث نبوی אست که فرمود       جوאب سید بن طاووس   

 . אو در אین زمان و به אصرאر خوאجه نصیرאلدین طوسی، منصب نِقابت علویان رא پذیرفت

                                                 
 .٧ ـ ١٤، ص ١، ج مناقب: ک.ر. ٣٣٧
 . ١٤همان، ص . ٣٣٨
 .٢٢٩، ص ٣، ج مناقب. ٣٣٩
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אساتید و شاگردאن   . ذشته אز شخصیت אجتماعی سید بن طاووس، مقام علمی אو نیز بسیار وאال و אرزنده بود               گ
عالمه حِلّی، پدر عالمه حِلّی و بـرאدرزאدۀ سـید بـن طـاووس אز مـشهورترین شـاگردאن אو                    . אند  سید فرאوאن بوده  

 .هستند
אنـد کـه بـا        אو رא صاحب کرאمات شـمرده     . زهد، تقوא و قدאست سید بن طاووس אز زمان حیات אو شهره אست            

هـای    در نوشـته  ) علیـه אلـسالم   (شیفتگی وی به אمام مهـدی       . نیز אرتباط دאشته אست   ) علیه אلسالم (אمام مهدی   
 .گوناگون אو مشهود אست

 ٣٤٠. هجری در بغدאد אز دنیا رفت و در نجف אشرف مدفون گشت٦٦٤سید بن طاووس در سال 
 
 

 آثار
نگـاری در     طاووس نماد אدعیـه     אبن. های فرאوאن אو در حدیث، تاریخ و אخالق אست          گاشتهطاووس به ن    شهرت אبن 

 .میان مؤلفان شیعی אست
 که بسیاری אز آنهـا در دسـترس بـوده و مانـدگار              ٣٤١های אو نزدیک به شصت عنوאن אست        مجموعۀ نگاشته 

 .آید چشم میهای אو فرאوאن به  نقل حکایت و אشاره به حوאدث تاریخی در نوشته. אند شده
گیری سندی در אحادیث و אدعیه رא به کناری نهاده و با אین אمور با تساهل                  אو بر خالف برאدر خویش، سخت     

  .شود رو به رو می
אِتـان گِلْبِـرگ،   . ترین کتابهـای حـدیث و دعـا بـوده אسـت         אی אز نفیس    کتابخانۀ غنی و پرشمار אو، مجموعه     

 ٣٤٢. منتشر کرده אسـت    کتابخانۀ سید بن طاووس   نجام دאده و با نام      مستشرق یهودی، تحقیقی ویژه دربارۀ وی א      
 :توאن אشاره کرد אز مشهورترین کتابهای ماندگار אو، به אین گروه می

 
 ـ إِقبالُ אألعمال یا אإلقبال لصالحِ אألعمال١

 سـال   אین کتاب مجموعۀ אعمـال و אدعیـۀ یـازده مـاه           . ترین کتاب در زمینۀ دعانگاری אست       ترین و مفصل    مهم
 برخـی אز بزرگـان،   ٣٤٣.אعمال ماه رمضان در قسمتی مجزא با نام אلمِضْمار آمده و بدאن ملحق شـده אسـت        . אست

 ٣٤٤.אند ترین مرאتب عرفان شیعی دאنسته  رא دربردאرندۀ عالیإقبال אألعمالکتاب 
ل אز آن  سید بن طاووس ضمن نقل אدعیه و آدאب، نکات فرאوאنی אز جانب خود در تحلیل آن متـون و تجلیـ                    

 .کند بیان می
مِـصباح   رא همرאه با هفت کتاب دعایی دیگر خویش متمّم و مکمّـل              إقبال אألعمال سید بن طاووس، کتاب     

 . شیخ طوسی معرفی کرده אستאلمُتُهَجِّد

                                                 
 . و مقدمۀ برخی אز كتابهای אو آمده אستكتابخانۀ سید بن طاووسزندگی مفصل אو در אبتدאی كتاب . ٣٤٠
 .٥٠ ـ ١١١ ص كتابخانۀ سید אبن طاووس،: ک.ر. ٣٤١
  .یآیةאهللا حسن زאدۀ آمل. ٣٤٢
  .٣٣، ص אلدروع אلوאقیه: ک.ر. ٣٤٣
تالش و کوشش مؤلف برאی نزدیک شدن به کتابخانۀ سید .  به فارسی ترجمه و منتشر شده אست١٣٧٢אین کتاب در سال . ٣٤٤

 .بن طاووس و ظرאفتهای زندگی و نگارشی אو، ستودنی אست
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 ـ אألمان مِن أَخطار אألَسفار٢
عالوه بر آن به بسیاری אز      . در אین کتاب دعاهایی که در هنگام سفر به خوאندن آنها توصیه شده، گردآمده אست              

 .نیز אشاره شده אست) همانند بیماریها(آدאب سفر و حوאدث محتمل در آن 
 
 ـ אلدُرُوعُ אلوאقِیَه٣

مؤلـف אیـن کتـاب رא       . אدعیه و אعمال مشترک و مکرّر در تمامی ماههای قمری در אین کتاب جمع شده אسـت                
 ٣٤٥.شمرد  میمال אألُسبوعفالحُ אلسائل و جَبخش کتابهای دیگر خود همچون  پایان

 
 ـ محاسبة אلنفس٤

 .در אین تألیف به آیات و روאیات محاسبۀ نفس אشاره و لزوم אین عمل تبیین شده אست
 
 ـ سَعْدُ אلسُّعود٥

אین کتاب تنها نگاشتۀ قرآنی سیّد אست که عالوه بر نقل تفسیر برخی אز آیات، به گونۀ نقلی به مباحث کالمی                     
 .شود  حالت مباحثه و مناقشه با אهل سنّت در אین کتاب بسیار دیده می. ردאخته אستאی نیز پ فرقه و بین

 
 ـ مصباح אلزאئر٦

. آوری شـده אسـت      و אهل بیت در אین کتاب جمـع       ) صلی אهللا علیه و آله    (مجموعۀ زیارאتی مناسب با قبور پیامبر       
برخی نیز אز سـوی عالمـان و אز         . شده אست صادر  ) علیهم אلسالم (برخی אز زیارتها مأثور بوده و אز جانب אمامان          

 .جمله سید بن طاووس אنشا شده אست
 
 ـ אللُهوف علی قَتلَی אلطَفُوف٧

אین کتاب אز نخـستین     . و قیام אیشان אست   ) علیه אلسالم (אی دربارۀ حوאدث کربال و حرکت אمام حسین           مجموعه
 .رאنان در אیام عزאدאری نوشته אستאو אین متن رא برאی خوאندن سخن. های سید بن طاووس אست نگاشته

 
 ـ فالحُ אلسّائل٨

مؤلـف در هـر     . روز و آدאب شرعی مربوط بـه آن אسـت           در تبیین و توضیح نمازهای وאجب و مستحب در شبانه         
 .پردאزد مورد، به تفصیل، به تمامی موضوعات مرتبط با مناسک شرعی می

 
 منینـ אلیقین بِاختصاصِ أمیرِאلمؤمنین بِأَمَرَةِ אلمؤ٩

در אین کتاب که روאیات آن به صورت مسند نقل شده אست به موضوع אختصاص دאشتن لقب אمیرאلمؤمنین بـه                    
 .شود های کالم نقلی محسوب می אین کتاب אز مجموعه نگاشته. پردאخته אست) علیه אلسالم(אمام علی 

 

                                                 
 . آمده אستאقبالجلدی   אین کتاب در جلد אول אز چاپ سه.٣٤٥
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 ـ אلطرאئف فی مذهب אلطوאئف١٠

مؤلف در אین کتاب در אثبات عقاید حق شـیعه و  . ده نوشته شده אستز  אین کتاب با نام مستعار و در فضای سنّی        
אو در زمانهای بعد به نوشتن אین کتاب        . کند  ها אز منظر یک אنسان ناشناس صحبت می         بطالن عقاید دیگر فرقه   

 .אقرאر کرده و آن رא אز خود دאنسته אست
 

 ـ جمال אألُسبوع١١

 .بیشتر کتاب به אعمال روز جمعه אختصاص دאرد. م هفته אستموضوع אین کتاب אعمال و دعاهای مستحبّی אیا
 

 )אلتشریفُ بِالمِنَن فی אلتَعریفِ بِالفِتَن(ـ אلفِتَن و אلمَالحِم ١٢

 .آوری شده אست هاست که אز کتابهای مختلف فِتَن جمع אی אز پیشگوییها و مالحم و فتنه مجموعه
 

 فی אإلستخارאت... ـ فتح אألبوאب ١٣

 . تفصیل به אستخاره و آدאب آن پردאخته אستאین کتاب به
 

 אلمَهَجَّة ـ کشْفُ אلمَحَجَّة لِثَمرة١٤ِ

گونه אز سید بن طاووس به دو فرزندش محمد و علی אست که در آن زمان کودکانی خردسال                    אی سفارش   نوشته
صلی ( وصایای پیامبر    عالوه بر . پردאزد  אو در مقدمۀ کتاب به تفصیل به فهرست دقیق مطالب کتاب می           . אند  بوده

 .کند به برخی אز مباحث کالمی نیز אشاره می) علیه אلسالم(و אمام علی ) אهللا علیه و آله
 
 
 

 ) ه٦٧٣م (אحمد بن موسی 
אو در . مهارت دאشـته אسـت  ... אحمد بن موسی برאدر علی بن موسی אست که در علم رجال، فقه، حدیث، אدب و        

 . حدیث و دعا، با عنوאن سید بن طاووس شهره אستکتابهای رجالی و אدبی، نه کتابهای
توאن به دو کتاب فقهی אشاره کـرد کـه            های אو می    אز نگاشته . אساتید و شاگردאن אو با برאدرش مشترک אست       

 .مجموعاً در ده مجلد بوده אست و אکنون אین مجموعه در אختیار ما نیست
دیث به صـحیح، حـسن، موثّـق، ضـعیف رא بـه             بندی چهارگانۀ ح    تقسیم. بیشترین شهرت אو در رجال אست     

אین نظریه مالک אعتبار حدیث در میان متأخرین אست که به وאسطۀ دو شـاگرد אیـشان،                 . دهند  אیشان نسبت می  
 .منتشر شده אست)  ه٧٤٠م (دאود حِلّی  و אبن)  ه٢٦٧م (عالمه حِلّی 

نام برد که אز کتابهـای رجـالی کهـن شـیعه             رא   حلّ אإلِشکال فی مَعرفة אلرجال    توאن    אز تألیفات رجالی אو می    
صـاحب  . אکنـون در אختیـار مـا نیـست        . های رجالی مشهوری بوده אست      אین کتاب אز نگاشته   . فرאهم آمده אست  
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توאن بـا مبـانی رجـالی          فرאهم کرده אست که אز אین رهگذر می        אلتحریرُ אلطاووسی אی אز آن رא با نام          گزیده معالم
  .غضائری توجه شده و مطالب زیادی אز آن نقل شده אست اب به آرאی رجالی אبندر אین کت. אیشان آشنا شد



 

 

 جلسه هشتم

حدیث در سدۀ هشتم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 : آشنایی با

 های حدیثی؛  حوزه 
 نگار؛ عالمان حدیث 
 .نگارشهای ماندگار حدیثی در سدۀ هشتم 

 
 
 
 

 درآمد
برאفتـادن  . شـود   مـی سدۀ هشتم هجری، אز دیدگاه سیاسی و אجتماعی، دورאنی مطلوب برאی شیعیان محـسوب               

گیری حکومت و אهل سنت، کـه بیـشترِ مـردم رא در אختیـار        عباسیان در میانۀ قرن هفتم، موجب شد که سخت        
تساهل مذهبی که אیلخانان مغول، همانند هالکو و جانـشینان אو دאشـتند،         . دאشتند، نسبت به شیعیان کمتر شود     

ویژه آنکه אفرאدی مانند خوאجه نصیرאلدین طوسی در        سبب شد که شیعیان در آرאمش و آسایش نسبی باشند؛ به            
 .کردند دربار مغول حضور دאشتند و زمینۀ تسهیل ترویج تفکر شیعی رא فرאهم می

אولین حاکم مغول بـود     )  ه٧٠٣م  (غازאن خان   . نسلهای بعدی پادشاهان مغول، به אسالم گرאیش پیدא کردند        
אو אگرچـه   . رא دین رسمی قلمرو حکومت خویش אعالم کرد        هجری אسالم    ٦٩٤که אسالم رא پذیرفت و در سال        

 آغـاز   ٣٤٦.کرد و حتی گرאیش شـیعی دאشـت         مذهب خاصی ندאشت، ولی با عقاید شیعیان با عطوفت برخورد می          
در زمان אو محدودۀ تحت سلطۀ אیلخانـان        . قرن هشتم، با حکمرאنی سلطان محمد خدאبنده یا אَلْجایَتُو همرאه بود          

 .ه بود و نظام حکومتی آنان אستقرאر یافته بودمغول بسیار گسترد
کرد و به بـدگویی عالمـان         אو منازعات مذهبی رא نکوهش می     .  هجری به قدرت رسید    ٧٠٣אلجایتو در سال    

 .هر فرقه نسبت به فرقۀ دیگر معترض بود
رאیش אلدین آوَجی در دربار אو سبب شد که אلجایتو به مـذهب تـشیع گـ                 حضور عالمان شیعی چون سید تاج     

پـس אز آن    .  هجری مـذهب رسـمی אعـالم کـرد         ٧٠٩אو مذهب شیعه رא سال      . پیدא کند و در نهایت شیعه شود      
 .אوضاع سیاسی مطابق با نظر شیعیان تغییر کرد و زمینه برאی ترویج باورهای شیعی فرאهم شد

بـه  )  ه٧٢٦م  (هجرت عالمـه حلّـی      . دعوت אو אز عالمان شیعی برאی حضور در دربار، به همین منظور بود            
مباحثـات مـذهبی    . אیرאن و همرאهی אو با سلطان محمد خدאبنده، تأثیری بسیار عمیق بر پادشـاه و مـردم نهـاد                  

ها، سبب شد تا شخصیت عالمه حلّی به عنوאن یک دאنـشمند شـیعی دقیـق در                   אیشان با دאنشمندאن دیگر فرقه    

                                                 
 .٦٤٨، ص ٢، ج ع در אیرאنتاریخ تشی. ٣٤٦
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هیز אز هر گونه بدگویی نـسبت بـه مخالفـان شـیعه،             علوم عقلی و نقلی همرאه با زبانی بسیار عفیف و پاک و پر            
 ٣٤٧.بروز پیدא کند و در چشم و ذهن همۀ אفرאد به بزرگی و بزرگوאری شهره شود

عالمه حلّی، سه کتاب مهم و تأثیرگذאر کالم شیعی رא در אین دورאن نوشته و به سلطان محمد خدאبنده אهدא                
 . سه كتاب مشهور אو אستکشف אلیقین و مهمِنهاج אلکَرא، و کشف אلصدق نهج אلحق. کرده אست

به همرאه سلطان و بـه      » אلمَدرسةُ אلسَیّاره «سفرهای بسیار سلطان محمد خدאبنده، سبب شد تا فکر تأسیس           
عالمه حلّی در אین مدرسۀ سیّار با تـدریس و تحقیـق شـاگردאن              . אهللا پدید آید    پیشنهاد خوאجه رشیدאلدین فضل   

 آغاز و אنجام نگـارش برخـی אز کتابهـای אو در نقـاط               ٣٤٨.نگاشت  ابهای خود رא می   دאد و کت    شیعی رא پرورش می   
 .جغرאفیایی مختلف بوده אست

אو تحقیقات حدیثی، کالمـی، فقهـی و        .  درگذشت و عالمه حلّی به شهر حلّه بازگشت        ٧١٣אلجایتو در سال    
در نیمۀ אول سـدۀ     . شمندאن شیعی بود  شهر حلّه در آن دورאن، نقطۀ אمید دאن       . عقلی خود رא در אین شهر אدאمه دאد       

 .אی شیعه نیز در برخی אز نوאحی به وجود آمدند هشتم אفزون بر אیلخانان مغول، حکومتهای منطقه
در منطقۀ بیهق بود که تفکـری متمایـل   )  ه٧٣٨ ـ  ٧٨٨(אی، حکومت سربدאرאن  یکی אز حکومتهای منطقه

لیفه، אز صوفیان منطقۀ بیهق، به دست حاکمان مغول، به          אین گروه پس אز אعدאم شیخ خ      . به عقاید شیعی دאشت   
 هجـری   ٧٣٨آنـان در سـال      . رهبری شیخ حسن جوری شورش کردند و لقب سربدאرאن رא برאی خود برگزیدند            

 ٣٤٩.منطقۀ سبزوאر تا نیشابور و دאمغان رא به تصرف درآوردند و حكومت سربدאرאن رא بنیان نهادند
אو در ترویج علم و אدب و אستحکام مبـانی  . אست)  ه٧٦٦ ـ  ٧٨٣( سربدאر خوאجه علی مُؤیّد آخرین حکمرאن

אلدین محمد مکی، مشهور به شهید אول، نامه نوشـت و אز אو               خوאجه علی مؤید به شیخ شمس     . تشیع تالش کرد  
 لُمعـۀ  هجـری کتـاب   ٧٨٢ شـهید אول در سـال   ٣٥٠.خوאست که به عنوאن رهبر مذهبی سربدאرאن به אیرאن بیاید     

 ٣٥١. رא برאی آنان نگاشت و אز آمدن عذر خوאستهدمشقیّ
 . هجری و پس אز حضور تیمور در אین منطقه منقرض شد٧٨٣سرאنجام، دولت سربدאرאن در سال 

אی شـیعی بـود کـه بـر منـاطق       نیـز سلـسله  )  ه٧٦٠ ـ  ٧٩٥(سلسلۀ سادאت مرعشی، مشهور به مرعشیان 
ه باور برخی، قیام אین سلسله به پیروی אز تفکـر سـربدאرאن   ب. کرد אی אز مازندرאن تا قزوین حکمرאنی می     گسترده

 ٣٥٢.شکل گرفته אست

                                                 
 .٦٤٥ ـ ٦٧٦، ص ٢، ج تاریخ تشیع در אیرאن: ک.ر. ٣٤٧
 تاریخ تشیع در אیـرאن،    :  هجری در دینور نزدیک کرمانشاه پایان دאده אست        ٧١٢ رא در سال     אلفینعالمۀ حلّی جلد دوم کتاب      . ٣٤٨
 هجری در مدرسۀ سیاره کتابت کـرده        ٧١٣  رא در سال   عالمه قوאعدمحمد بن אبرאهیم دشتکی، شاگرد عالمه نیز کتاب         . ٦٦٢ص  
 .٦٧٣همان، ص : אست
 .٦٧٧، ص ٢، ج تاریخ تشیع در אیرאن. ٣٤٩
 .١٦٤، ص ١، ج غایة אلمرאد. ٣٥٠
 .٦٨٣، ص تاریخ تشیع در אیرאن. ٣٥١
 .٣٧٦، ص ٤، ج دאئرة אلمعارف تشیع. ٣٥٢
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یورش تیمور لنگ به אیـرאن پـس אز سـال           . با אین همه، در אوאخر قرن هشتم אوضاع سیاسی نامساعد گشت          
אما جانـشینان تیمـور در אوאیـل قـرن نهـم، بـه              .  هجری خرאبیهای אقتصادی و אجتماعی زیادی به بار آورد         ٧٧٠
 .نوאختند دאدند و دאنشمندאن رא می ضوعات فرهنگی אهمیت میمو

אین حوزه  . های هفتم تا نهم هجری، حوزۀ حدیثی حلّه אست            ترین حوزۀ شیعی در سده          مشهورترین و پررونق  
 برאی آشـنایی    ٣٥٣.دאنشمندאن مشهور و معتبری رא به جامعۀ شیعی هدیه کرده و نام خود رא جاودאنه ساخته אست                

 .های حدیثی شیعی در قرن هشتم به جزوۀ درس رجوع کنید ترین حوزه با אین حوزه و نیز مهمبیشتر 
 
 
 
 

 های مهم حدیثی شیعی در قرن هشتم حوزه
 ـ حوزۀ حِلّه١

אیـن حـوزه    . های هفتم تا نهم هجری، حوزۀ حدیثی حلّه אسـت             ترین حوزۀ شیعی در سده      مشهورترین و پررونق  
 ٣٥٤.א به جامعۀ شیعی هدیه کرده و نام خود رא جاودאنه ساخته אستدאنشمندאن مشهور و معتبری ر

אدریـس حلّـی، محقـق     حضور אفرאدی چون אبن. در بحث پیشین برخی אز بزرگان אین حوزه رא معرفی کردیم  
محقق حلّی و عالمه حلّـی، دو شخـصیت   . حلّی، عالمه حلّی و فخر אلمحققین به אین حوزه رنگ فقهی بخشید 

 . عی هستندشاخص در فقه شی
مصون ماندن حلّه אز حملۀ مغول که با درאیت و تیزبینی پدر عالمه حلّی و محقـق حّلـی صـورت پـذیرفت                       

بـا نظـر بـه    . پژوهان شـیعه بـود   حلّه مرکز و پناهگاه عالمان و دאنش      . موجب رونق אین شهر در سدۀ هشتم شد       

                                                 
فهد در אین شهر، عنوאن       ، عالمه حلی و אبن    אدریس حلی، سید بن طاووس      با وجود دאنشمندאن و عالمان تأثیرگذאری چون אبن       . ٣٥٣

علـت אیـن    . مدرسه و یا مکتب حلّه رא برאی אین شهر مناسب ندאنستیم؛ بنابرאین، אز آن با عنوאن حـوزۀ حـدیثی حلّـه یـاد کـردیم                         
ر وאحـد  אگرچه אین حوزۀ حدیثی جایگاه عالمان و دאنشمندאن بزرگی بوده אست، ولـی אز یـک روش و معیـا                  . گذאری روشن אست    نام

אی   אدریس حلّی شـیوه     אبن. سید بن طاووس و برאدرش دאرאی دو سبک و مبنای متفاوت و حتی متضاد هستند              . پیروی ننموده אست  
کند و در شیوۀ کالمی و حـدیثی، رאه           عالمه حلّی نیز در مباحث رجالی אز سبک אحمد بن علی بن طاووس، پیروی می              . خاص دאرد 

אی حدیثی بـا ویژگیهـای خـاص و مـشخص جـای دאد؛        توאن در مدرسه    مۀ אین אفرאد رא نمی    ه. و روشی مخصوص به خویش دאرد     
 .تر אست بنابرאین، وאژۀ حوزۀ حدیثی حلّه برאی אین شهر و گروه مناسب

فهد در אین شهر، عنوאن       אدریس حلی، سید بن طاووس، عالمه حلی و אبن          با وجود دאنشمندאن و عالمان تأثیرگذאری چون אبن       . ٣٥٤
علـت אیـن    . ه و یا مکتب حلّه رא برאی אین شهر مناسب ندאنستیم؛ بنابرאین، אز آن با عنوאن حـوزۀ حـدیثی حلّـه یـاد کـردیم                         مدرس
אگرچه אین حوزۀ حدیثی جایگاه عالمان و دאنشمندאن بزرگی بوده، ولی אز یک روش و معیار وאحـد پیـروی                    . گذאری روشن אست    نام

. אی خـاص دאرد     אدریس حلّی شـیوه     אبن. و سبک و مبنای متفاوت و حتی متضاد دאشتند        سید بن طاووس و برאدرش د     . ننموده אست 
کند و در شـیوۀ کالمـی و حـدیثی، رאه و روشـی               عالمه حلّی نیز در مباحث رجالی אز سبک אحمد بن علی بن طاووس، پیروی می              

ی خاص و مشخص جای دאد؛ بنابرאین، وאژۀ        אی حدیثی با ویژگیها     توאن در مدرسه    همۀ אین אفرאد رא نمی    . مخصوص به خویش دאرد   
 .تر אست حوزۀ حدیثی حلّه برאی אین شهر و گروه مناسب
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. نشاط عالمان رא در אین شهر مـشاهده کـرد         توאن حضور پر    بردאرאن کتابهای אو می     شاگردאن عالمه حلّی و نسخه    
 ٣٥٥.رسیدند بیشتر אین عالمان אز مناطق خرאسان، אصفهان، طبرستان و سایر نوאحی به حضور אیشان می

 
 
 

 عامل ـ حوزۀ جبل٢
حوزۀ جبل عامل، که یکی אز حوزۀ کهن در אین سده אست، شـاهد شـکوفایی یکـی אز نوאبـغ بـود کـه پـس אز                            

شـیخ حـر    . زیـستند   عالوه بر شهید אول عالمان بسیاری در אیـن شـهر مـی            . ره گشت شهادت به شهید אول شه    
 :نویسد אو می.  عالمان אین دیار رא معرفی کرده אستأملُ אآلمِل فی علماء جبلْ عاملعاملی در کتابی با نام 

ـ                   لْ عامِـلَ   وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ مَشایِخِنا أنه אجتَمَعَ في جنازةٍ فـي قریـةٍ مِـنْ قُـریٰ جَبَ
 ٣٥٦.سبعونَ مجتهدאً في عصرِ אلشهیدِ وما قارَبَه

 .عامل بیش אز شهرت حدیثی یا کالمی آن אست گفتنی אست شهرت فقهی حوزۀ جبل
 .دربارۀ شهید אول پس אز אین سخن خوאهیم گفت

 
 
 
 ـ حوزۀ אیرאن و عرאق٣

 .سلسلۀ אجازאت אز آنان یاد شده אستאند که در  در אین سده محدثان متوسطی در אیرאن و عرאق نیز حضور دאشته
 
 
 
 

 رخدאدهای حدیثی

אگرچه אیـن تغییـر مبنـا אز سـوی          . ترین رویدאد حدیثی אین سده، تغییر مبانی نگرش به אعتبار روאیات אست             مهم
کردن אین مبنا و جایگزینی آن به جای مالک אعتبار حـدیث              אحمد بن طاووس אرאئه شد، ولی پیگیری و نهادینه        

 .صورت گرفت) رحمه אهللا(دما به همت مرحوم عالمه حلّی در نزد ق
אعتباری حدیث ضـعیف אز منظـر سـندی رא     אو در کتابهای فقهی خویش چهارگونه بودن אسناد אحادیث و بی       

 .به کار گرفت و آن رא در علم و روش درسی خویش در پرورش شاگردאنش אلگو ساخت

                                                 
های به جای مانده אز کتابهای عالمه حلّی، گزאرشی אز אین אفرאد אرאئه               پژوه معاصر، با אستفاده אز نسخه       رسول جعفریان، تاریخ  . ٣٥٥

 .٦٦٩ ـ ٦٧٦، ص ٢، ج رאنتاریخ تشیع در אی: ک.برאی אطالع بیشتر، ر. دאده אست
آمیز بدאنیم باز هم نشانگر حضور عالمان بسیار خوאهـد    ؛ گفتنی אست، حتی אگر אین سخن رא مبالغه        ١٥، ص   ١، ج   أمل אآلمل . ٣٥٦
 .بود
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شـیوه و نگـرش رجـالی و حـدیثی عالمـه در             . کردنی אست تأثیر تفکر عالمه بر نسلهای پس אز خود אنکارن        
رویـدאد دیگـر، گـسترش گـرאیش        . مبانی نسلهای پس אز אو نهادینه گشت و مالک אعتبار قدمایی، فرאموش شد            

منهـاج   و نهـج אلحـق  نگـارش کتابهـای   . کالم نقلی بود که به سبب تألیفات عالمه حلّی در אین دورאن رخ دאد    
که معاصر با عالمه حلّی بود برאی رفع אیـن  )  ه٧٢٨م (تَیمیّه  אبن. ل سنت رא تکان دאد  ، جامعۀ حدیثی אه   אلکرאمه

ترین کتاب در بیان אفکار אو و دیگر پیروאن אهل            אین کتاب که مهم   .  رא نگاشت  منهاج אلسُّنّة אلنبویّه  چالش، کتاب   
 .ن אستترین کتاب مرجع در عقاید وهّابیا אکنون نیز مهم حدیث در אهل سنت אست، هم

تیمیّه بر אین کتاب، سرشار אز تهمتها و אفترאئات بدون سند و مدرک אست که عمق یکسونگری و                    مقدمۀ אبن 
 منهـاج אلـسنّه   پس אز مطالعـۀ کتـاب       ) رحمه אهللا (عالمه حلّی   . سازد  تعصب و لجاجت درونی مؤلف رא آشکار می       

. گفتم  توאنست مقصود مرא درک كند جوאب אشكاالتش رא می           אگر אو می   ٣٥٧؛».لَوْ کانَ یَفْهَمُ ما أَقولُ أَجَبْتُه     «: گفت
تیمیّه بر آن     אین نقض و אبرאم نشانگر آن אست که نگاشتۀ عالمه حلّی در مدت زمان کوتاهی به شام رفته و אبن                   

 .אین نقد در אختیار عالمه قرאر گرفته و אو آن رא وאرد ندאنسته אست. نقد نوشته אست
 و دیگر אمور مربوط بـه آنـان אسـت نیـز در אیـن حـوزه                   )علیهم אلسالم (بیت    אهلکتابهایی رא که در فضایل      

 ).هر دو אز عالمه حلّی (אلمُستَجاد مِنْ کتابِ אإلرشاد، کشف אلیقینتوאن جای دאد؛ کتابهایی چون  می
سید حیدر آملی یكـی אز عالمـان        . رخدאد دیگر آغاز نگرش و نگارش صوفیانۀ حدیثی در میان شیعیان אست           

پردאختـه  ...  و   جـامع אألسـرאر   אین دوره و אز شاگردאن فخر אلمحققین אست که با אین شیوه به نگارش کتابهـای                 
رسد אولین مؤلف حدیثی شیعه که אز אین دید به متـون نگریـسته و آنـان رא بـرאی روאج تفکـر               به نظر می  . אست

 سید حیدر، אحادیث مـورد אستـشهاد אو بـه    پس אز. تدوین کرده אست، سید حیدر آملی باشد    ) یا عارفانه (صوفیانه  
 ٣٥٨.کتابهای پسین فیلسوفان، عارفان و صوفیان شیعی رאه یافت

 رא نگاشـته    خالصـة אألقـوאل   عالمه حلّـی،    . آید  نگارش کتابهای رجالی ماندگار نیز در אین سده به چشم می          
 . رא سامان دאده אسترجالدאوود کتاب  אست و אبن

 دאرد که پیرאمون علم رجال אست و در آن به ضبط دقیق نامهـای               إیضاح אألشتباه عالمه، کتابی دیگر با نام      
 ٣٥٩.رאویان پردאخته אست

برخـی אز مـشهورترین     . های هشتم و نهم بسیار پربار אست        نکتۀ آخر אینکه تاریخ حدیث אهل سنت در سده        
حـافظ  . אنـد  زیـسته   مـی אنـد در אیـن دورאن   محدثان אهل سنت که بر نحوۀ تفکر حدیث אهل سنت تأثیر گـذאرده    

نگـار متـأخر אهـل سـنت אسـت کـه              ترین رجال   אو مهم . אز אین جمله אست   )  ه٧٤٢م  (مِزّی  אلدین یوسف     جمال
ترین گروه کتابهـای رجـالی אهـل سـنت شـمرده              های مختلف آن، אز آن زمان تا کنون אز مهم           کتابش و گزیده  

 .شود می

                                                 
 .٣١٨، ص ٢، ج لسان אلمیزאن. ٣٥٧
 .٢٨، شمارۀ مجلۀ علوم حدیث، »رویکرد حدیثی سید حیدر آملی«نقی خدאیاری،  علی: ک.ر. ٣٥٨
   .، אنتشارאت دאرאلحدیثتاریخ حدیث شیعه در قرن هشتم و نهمنقی خدאیاری،  علی: ک.ی آشنایی بیشتر ربرא. ٣٥٩
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و )  ه٧٢٨م (تَیمیّـه   אبن. ی در رجال، حدیث و تاریخ دאرد      نیز کتابهای گوناگون  )  ه٧٤٨م  (אلدین ذهبی     شمس
 ٧٧٤م  (کثیـر دمـشقی       ، و אبن  ) ه٧٥٦م  (אلدین سُبکی     ، تقی ) ه٧٥١م  (قَیّم جُوزی     شاگردאن مکتب אو چون אبن    

 .زیستند نیز در سدۀ هشتم می) ه
 
 
 
 

 آشنایی با برخی אز محدثان سدۀ هشتم

مـشهورترین  . אند  بسیاری אز آنان نیز به علوم دیگر، مانند فقه، شهره         . ندنگارאن אین دوره چندאن زیاد نیست       حدیث
نگارאن אین دوره شمرده      אفرאد دیگری نیز אز حدیث    . هستند)  ه٧٨٦م  (و شهید אول    )  ه٧٢٦م  (آنان عالمه حلّی    

فخـر  ،  אلـدین  أعـالم  و   إرشـاد אلقلـوب   אلحسن دیلمی، نویـسندۀ کتابهـای         شوند؛ אفرאدی چون حسن بن אبی       می
، جامع אألسـرאر  ، سید حیدر آملی، شاگرد فخر אلمحققین و نویسندۀ          ثالثٌ و أربعونَ حدیثاً نَبویّاً    אلمحققین، مؤلف   

 و چنـد   شرح نهج אلبالغه  ، نگارندۀ   )אوאخر قرن هشتم  (عَتائِقی     אبن ٣٦٠، אستاد حدیث و אَنساب،    ) ه٧٧٦م  (مَعیِّه    אبنُ
 ٣٦١.کتاب دیگر

 
 
 

 )رحمه אهللا(عالمه حلّی 
 هجـری در حلّـه      ٦٤٨אلدین حسن بن یوسف بن علی بن مُطهر حلّی، مشهور به عالمۀ حلّـی، در سـال                    مالج

خانوאدۀ אو אز عالمان مشهور حلّه بودند؛ پدر אو عالمی فرهیخته و مشهور بود، محقـق حلّـی دאیـی אو                     . متولد شد 
به وאقع אو رא    . ن حوزۀ حدیثی אست   عالمه حلّی مشهورترین عالم אی    . אست و برאدرش علی نیز عالم و محدث بود        

ترین عالمـان فقیـه، مـتکلم و          אو אز پرآوאزه  . های بسیار شاخص در قلۀ معارف شیعی دאنست         باید אز معدود چهره   
های معرفتی، تحصیل و تـدریس کـرده و کتـاب             شود که در تمامی شاخه      محدّث در تاریخ אسالم محسوب می     

 .رود ا دربارۀ אو به کار میلقب عالمه به طور مطلق تنه. نوشته אست
 :دאوود حلّی، دאنشمند معاصر אو، نوشته אست אبن

شَیْخُ אلطّائِفَة وعَلّامَةُ وَقْتِه وصاحِبُ אلتَّحقیقِ وאلتَّدقیقِ، کَثیرُ אلتَّصانیفِ אنتهتْ إلیـه ریاسـةُ              
 ٣٦٢.אإلمامیّة في אلمَعقول وאلمَنقول

 :نویسد ، نیز در توصیف אو مینقد אلرجالتفرشی، مؤلف 
                                                 

 .٣١٠ ـ ٣٢٠، ص ٤، ج مفاخر אسالم: ک.ر. ٣٦٠
 .عتائقی ، مدخل אبندאئرة אلمعارف بزرگ אسالمی: ک.ر. ٣٦١
 .٧٨، ص دאوود رجال אبن. ٣٦٢
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در ذهن من אین موضوع خلجان دאشت که زندگی عالمه رא ذکر نکنم؛ زیـرא کتـاب مـن         
هر خوبی و فضیلتی رא که تصور کنید אو برتـر אز آن         . گنجایش توصیف بزرگی אو رא ندאرد     

 ٣٦٣.אست
 :حجر، دאنشمند سنی، دربارۀ אو چنین نظر دאده אست אبن

... وאشْتَهَرَتْ تَصانیفُه فـي حیاتِـه       ... نَ آیةً في אلذَّکاءِ     عالمُ אلشیعَةَ وإمامُهمْ ومُصَنِّفُهم وکا    
 ٣٦٤.وکانَ אبنُ אلمُطَهّرِ مُشْهَرَ אلذّکرِ وحَسَنَ אألخالقِ

. دאنشمند شیعه و پیشوאی آنان، و نویـسندۀ پرکـاری کـه در ذکـاوت شـهرۀ آفـاق بـود                     
نظیـر    ق بـی  مطهر در یادها مشهور و در אخال        אبن. کتابهایش در زمان خود شهرت دאشت     

 .بود
אو نزد אساتیدی چون پدرش، یوسف بن مطهر، و دאیی خود، محقق حلّـی، سـید بـن طـاووس و بـرאدرش،                       

 .میثم بحرאنی دאنش آموخت خوאجه نصیر طوسی و אبن
 .بیشتر عالمان سدۀ هشتم هجری אز نقاط مختلف אیرאن شاگرد אو هستند

 .بیشترین شهرت عالمه حلّی در فقه و کالم אست
 إرشـاد  و   تبـصرة אلمتعلّمـین   ،  אلتّـذکره ،  قوאعدُ אألحکام ،  مُختَلَفُ אلشیعه  کتاب مشهور فقهی אو با نامهای        چند
 بـه אخـتالف عالمـان شـیعه در          مختلف אلشیعه کتاب  . های زیبایی אز کار و تالش فقهی هستند         ، نمونه אألذهان

 . אهل سنت نظر دאرد به آرאی فقیهانאلتذکرهموضوعات و مسائل فقهی پردאخته אست و کتاب 
 .אند  ننگاشتهאلتذکرهتوאن אدعا کرد که عالمان אهل سنت کتابی به گستردگی کتاب  می

 که برخی אز آنها در مجلدאت متعدد تدوین         ٣٦٥ عنوאن אست  ١٢٠های عالمه حلّی نزدیک به        مجموعۀ نگاشته 
 .شده אست

ـ               متأسـفانه  . ک بـه پـانزده عنـوאن אسـت        کتابهایی که در אرتباط با حدیث و یا کالم نقلی نوشته אسـت نزدی
 .ترین نگارشهای حدیثی عالمه אکنون در אختیار ما نیست مهم

 :توאن אشاره کرد אز جملۀ אین کتب نایاب به پنج کتاب زیر می
 

 

 ـ אستقصاءُ אالعتبارِ في تحریرِ مَعانی אألخبار١

 :لّی در معرفی אین کتاب گفته אستتوجه دאشته؛ عالمه ح) فقه אلحدیث(به ظاهر אین کتاب به شرح אلحدیث 

                                                 
 .٦٩، ص ٢، ج نقد אلرجال. ٣٦٣
 .٣١٧، ص ٢، ج لسان אلمیزאن. ٣٦٤
 .٢٥ ـ ٢٢٣، ص مکتبة אلعالمة אلحلّی: ک.ر. ٣٦٥
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ذَکَرْنا فیه کُلَّ حدیثٍ وَصَلَ إلینا وَ بَحَثْنا في کُلِّ حدیثٍ علی صِحَّةِ سَنَدِه أو إبطالِهِ وکَوْنِ                 
مَتنِه مُحکَماً أو متشابهاً وما אشْتَمَلَ علی אلمَتنِ مِنَ אلمَباحِـثِ وאألدلّـةِ ومـا یُـسْتَنْبَطُ مِـن              

 ٣٦٦.مِ אلشَرعیّةِ وَغَیرِها وهوَ كتابٌ لَمْ یُعْمَلْ مِثْلُهאلمَتنِ مِن אألحكا
در אین کتاب هر روאیتی رא که به ما رسیده، آوردیم و אز درستی یا نادرستی سند آن و نیز                    

گـردد، سـخن رאنـدیم و         محکم یا متشابه بودن و دیگر مباحثی که به متن حدیث بازمی           
 אین کتابی אست که ماننـد آن بـه منـصۀ    .אحکام شرعی حاصل אز متن رא به نقد نشستیم 

 .ظهور نرسیده אست
متأسفانه אین مجموعـه    . ترین كتاب فقه אلحدیثی شیعه شمرد       با توصیف عالمه אز אین كتاب باید آن رא مهم         

 .אكنون در دسترس نیست، אما بسیار محتمل אست كه رویكرد אین كتاب بررسی אحادیث فقهی بوده باشد
 

 ـ جامعُ אألخبار٢

 

 ـ مصابیحُ אألنوאر في جمعِ جمیع אألخبار٣

نگـری رא مـورد       آوری אحادیث پردאختـه و مجموعـه          گونه که אز نام אین کتاب پیدא אست، کتاب حاضر به جمع             آن
 .توجه قرאر دאده אست

 
 ـ אلدُّرَرُ و אلمَرجان فِی אألحادیثِ אلصِّحاح و אلحِسان٤

 

 احـ אلنَهجُ אلوَضّاحِ فِی אألحادیثِ אلصِّح٥

אیشان با توجه به تغییر     . אین دو کتاب نیز به روش رجالی و معیار پذیرش حدیث در نزد عالمه حلّی אشاره دאرند                
مبانی قدمایی و پذیرش تقسیم چهارگانۀ حدیث، نگارشهای جدیدی رא אز אحادیث صحیح و یا صحیح و حـسن،          

 .سامان دאده אست
لّی در زمینۀ رجالی و دیگر موضوعات نیز אهمیـت فـرאوאن            های عالمه ح    אفزون بر آنچه گفتیم دیگر نگاشته     

 .دאرد
کتاب بـزرگ دیگـری   . אز אیشان در دسترس אستإیضاح אالشتباه و خالصة אألقوאلدر زمینۀ رجال دو کتاب    

در بحث آشنایی بـا کتـب       . کند   אز آن یاد می    کتاب אلکبیر  یا   کشفُ אلمَقال نیز در رجال دאشته אست که با عنوאن         
 .عه با אین دو کتاب آشنا خوאهید شدرجال شی

نهج אلحق و کـشف    : אند אز   אین کتابها عبارت  . های عالمه حلّی کتابهای کالم نقلی אیشان אست         دیگر نگاشته 
 .، که پیشتر אز آنها یاد کردیم کشفُ אلیقین في فضائل أمیرאلمؤمنین ومنهاج אلکَرאمة فی إثبات אإلمامه، אلصدق

                                                 
 .، ص خالصة אألقوאل. ٣٦٦
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.  نیز به عالمه حلّی منـسوب אسـت    אلمُسْتَجاد من کتاب אإلرشاد    شیخ مفید با عنوאن      إرشادאی אز کتاب      گزیده
تـرین عالمـان شـیعه نگـارش یافتـه            אکنون در دسترس אست و چون אز زאویۀ دید دو تن אز بزرگ              אین کتاب هم  

 .אست) علیهم אلسالم(یابی به تاریخ و سیرۀ معصومان  אست، منبعی بسیار مفید و مطمئن برאی دست
 
 
 

 ) ه٧٣٤ ـ ٧٨٦(شهید אول 
ترین حوزۀ حدیثی و فقهی شیعه در منطقۀ شام بوده كه دאنشمندאن فرאوאنـی رא پـرورش    عامل، بزرگ   حوزۀ جبل 
. عامل אست  محمد بن مكّی عاملی، مشهور به شهید אول، مشهورترین چهرۀ فقه و حدیث حوزۀ جبل              . دאده אست 

شهید شاگرد فخر אلمحققـین، فرزنـد دאنـشمند عالمـه           . عرאق אست عامل و     کردۀ جبل   אو متولد جِزین و تحصیل    
 :فخر אلمحققین دربارۀ אو گفته אست. حلّی، אست

אإلمامُ אلعَلّامَةُ אألعظمُ، أفْضَلُ عُلَماءِ אلعالمِ سَـیّدُ فُـضَالءِ بَنـي آدمَ موالنـا شَـمسُ אلحـقِّ                   
 ٣٦٧.وאلدِّینِ

وصیفی به אندאزۀ אیـن سـخن אسـتادش فخـر אلمحققـین      رسد برאی تبیین مقام شهید אول، هیچ ت    به نظر می  
 .אهمیت ندאرد

  ٣٦٨».אسْتَفَدْتُ مِنه أکْثَرَ مِمّا אسْتفادَ منّي«: سخن دیگری نیز به فخر אلمحققین منسوب אست که فرمود
شـهید אول در  .  אسـت  عالوه بر عالمان شیعی، אساتید فرאوאن سنّی هم دאشـته  . אند  شیوخ אجازۀ אو فرאوאن بوده    

خازن دربارۀ مشایخ אهل سنت خود گفته که אز حدود چهل تن אز אساتید حدیثی אهل سـنت در                אجازۀ خود به אبن   
 بسیاری אز אفـرאد אز אو روאیـت         ٣٦٩.شهرهای مکه، مدینه، بغدאد، مصر، دمشق و بیت אلمقدس حدیث شنیده אست           

شـیخ آغـا بـزرگ در אیـن         . ت אست شمار در طرق אجازא     های شاخص و אنگشت     شهید אول یکی אز چهره    . אند  کرده
 ٣٧٠.شود طرق אجازאت بالجمله به אو ختم می: نویسد زمینه می

هـای دیگـر نیـز         אو در زمینه   .אألربعونَ حدیثاً  و   אلدُّرَّةُ אلباهِرَةُ ،  کتاب אلمزאر : אند אز   آثار حدیثی مشهور אو عبارت    
 . مشهورترین آثار فقهی אو هستند אلدّمشقیّهאللُّمعةُ و ذِکریٰ، دروسکتابهای . فردی کوشا و پرتالش بوده אست

کرد و عاقبت در زمان سلطنت برقوق و به فتـوאی مفتیـان               شهید אول در شرאیط سخت אجتماعی زندگی می       
 سـالگی بـه     ٥٢ هجـری در سـن       ٧٨٦مالکی و شافعی پس אز تحمل یک سال حبس در قلعـۀ شـام در سـال                  

 .شهادت رسید

                                                 
 .١٧٨، ص ١٠٧، ج بحار אألنوאر. ٣٦٧
 .١٤٥، ص ١، ج أعیان אلشیعه. ٣٦٨
 .٢٠٦، ص אلحقائق אلرאهنه. ٣٦٩
 .٢٠٥همان، ص . ٣٧٠
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אست کـه بـه     ) علیهم אلسالم (و אمامان   ) صلی אهللا علیه و آله    (ز سخنان پیامبر    אی א    گزیده אلدّرّة אلباهره کتاب  
 حسین بـن محمـد      ۀنگاشتنُزهَةُ אلناظر   بیشترین متون آن برگرفته אز کتاب       .  مسند אئمه نگاشته شده אست      گونۀ

 ٣٧١.حَلَوאنی אست
 
 
 

 سید حیدر آملی و نگارش אحادیث عرفانی
 . م، رویکرد عارفانه ـ صوفیانه به אحادیث شیعی אستאز رخدאدهای حدیثی مهم در قرن هشت

אند، אما אین گونه نگـارش در         هایی رא فرאهم کرده     אگرچه عالمان אهل سنت به אین موضوع پردאخته و نگاشته         
 .های پیشین، در منابع حدیثی شیعه نظیر ندאشته אست سده

بـا توجـه بـه    . نگاه صوفیانۀ אو نشأت گرفته אستعربی با نگاه عارفانه אست و برخی אز آثار غزאلی אز            آثار אبن 
هـای    های عرفانی شیعی در سـده       آغاز אین حرکت אز سوی سید حیدر آملی و تأثیر عمیق کتابهای אو بر نگاشته              

 ٣٧٢.پسین، مناسب אست با توجه و دقت بیشتر به אین موضوع پردאخته شود
 אز تحصیل و تا سی سالگی در دربار حاکمـان           پس. سید حیدر آملی در אوאیل سدۀ هشتم در آمل به دنیا آمد           

אی که در خویش אحـساس کـرد،     با تحول درونی  . کرد و به مال و منال فرאوאن دست یافت          طبرستان خدمت می  
پوشی و ریاضت     אو אفزون بر خرقه   . אز دربار و مال کناره گرفت و پس אز زیارت خانۀ خدא به گروه صوفیه پیوست               

زمان نزد برخی אز مشهورترین عالمان شیعی چون فخر אلمحققین             پردאخت و هم   به تحصیل متون مهم عرفانی    
 .تحصیل کرد و אز אو אجازۀ روאیت گرفت

با رویکرد  (جامع אألسرאر   های عرفان و تصوف نگاشته אست که مشهورترین آنها            آملی آثار متعددی در زمینه    
 .אست) در تأویل آیات قرآن(אلمحیط אألعظم و ) حدیثی

 
 

  אألسرאرجامع

، سازگار نشان دאدن مبانی دینی و شیعی با دیدگاه صـوفیان در مباحـث               جامع אألسرאر هدف سید حیدر آملی در      
 رא بـه چنـد      جامع אألسـرאر   یکی אز محققان، אحادیث      ٣٧٣.مهم אعتقادی مانند توحید، نبوت، والیت و אیمان אست        

 :دسته تقسیم کرده و گفته אست
منابع معتبر حدیثی کهن شیعه آمده אست، ولی سید حیـدر           برخی אز אحادیث אین کتاب در       

بیشتر אحادیث אیـن کتـاب אز אیـن گـروه           . کند  بدون אشاره به منبع و مأخذ آنها رא نقل می         

                                                 
 .درة אلباهرهאلمقدمۀ عبدאلهادی مسعودی، مصحح و مترجم کتاب : برאی آشنایی بیشتر مرאجعه شود به. ٣٧١
 .، ص ٢٨، شمارۀ مجلۀ علوم حدیث: ک.برאی אطالع و آگاهی بیشتر ر. ٣٧٢
 .٦١١، ص جامع אألسرאر .٣٧٣
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 گروه دیگر אز אحادیث אیـن       ٣٧٤.אست که با مشرب عرفانی سید حیدر آملی معنا شده אست          
ه آن زیاده مورد نظر و אستدالل       کتاب با منابع کهن شیعی متفاوت بوده و אضافاتی دאرد ک          

 .سید حیدر אست
گروه سوم متونی هستند که رنگ شیعی دאرند، ولی در منابع کنـونی در دسـترس مـا                

אین متون در   . אند  אز אین جمله  ... وجود ندאرد؛ خطبۀ אلبیان، خطبۀ אفتخار، حدیث حقیقت و          
 ٣٧٥.روزگارهای پسین مورد אعتماد تفکر غالیانه قرאر گرفته אست

سَـتَرَوْنَ  «: گروهی אز אحادیث کتاب، אحادیث אهل سنت אست که در ظاهر با تفکر شیعی تبـاین دאرد؛ ماننـد                  
  ٣٧٧. روאیات رؤیت در אین کتاب نسبتاً فرאوאن אست٣٧٦.»رَبَّکُمْ کَما تَرَوْنَ אلقَمَرَ لَیْلَةَ אلبَّدرِ

ر حدیثی شیعه و אهـل سـنت یافـت     گروه دیگر אحادیث با مضامین عرفانی و تصوف אست که در منابع معتب            
 ٣٧٨»... .אلشّریعةُ أقوאلي وאلطّریقةُ أفعالي وאلحقیقةُ أحوאلي «: شود؛ مانند نمی

پس אز سید حیدر آملی بسیاری אز אین متون، به ویژه متونی که رنـگ سـنّی ندאشـت، بـه کتابهـای پـسین            
، אین متون رא نقـل کـرد و אز آن رאه بـه              لمُجلَّیא و   عَوאلی אللَّئالی جمهور אحسائی در دو کتاب        אبن אبی . منتقل شد 

 .کتابهای عرفانی و حتی حدیثی ما وאرد شد
 به کتابهـای متـأخر رאه       مَشارقُ أنوאر אلیقین  برخی אز אین متون نیز به دست شیخ رجب بُرسی و אز رאه کتاب               

  ٣٧٩.یافته אست
ویکرد عارفانه و صوفیانه به אحادیـث،  گسترۀ تاریخی و دאمنۀ فکری אین گروه، گسترده و درאزدאمن אست و ر        

 .محتاج دقت و تأمل بیشتری אست
 
 
 
 

 ضمیمه

 تاریخ حدیث شیعه در قرن نهم

روند رو به رشد گسترش تشیع در جامعۀ אیرאن كه در قرن هشتم آغاز شده بود، در قرن نهم نیز אدאمه یافـت و                         
 .در نهایت به تأسیس حكومت شیعى صفوى در قرن دهم منجر شد

                                                 
 .٧٣، ص ٢٨، شمارۀ مجلۀ علوم حدیث .٣٧٤
 .٧٥ ـ ٧٧همان، ص . ٣٧٥
 .١٣٨، ص ١، ج صحیح بخاری. ٣٧٦
 .٧٨ ـ ٧٩، ص ٢٨، شمارۀ مجلۀ علوم حدیث: ک. ر.٣٧٧
 .٣٤٦، ص جامع אألسرאر .٣٧٨
جـامع  ؛ مؤلف در אیـن مقالـه برخـی אز متـون کتـاب      ٩٠ ـ  ٩٣، ص ٢٨، شمارۀ مجلۀ علوم حدیث: ک.אی آگاهی بیشتر ر بر.٣٧٩

 . رא ردیابی کرده و نشان آن رא در کتابهای حدیثی و عرفانی پسین אرאئه دאده אستאألسرאر
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هـاى אطـرאف آن    های هشتم و نهم باید به هجوم تیمور لنگ به אیرאن و سرزمین             جمله حوאدث ناگوאر سده   אز  
هاى فـرאوאن بـر جامعـۀ         هجرى خسارت  ٨٠٧ تا   ٧٧٠אو در سه یورش گستردۀ خود در بین سالهاى          . אشاره كرد 

همچـون سـربدאرאن، אز     هاى محلـى كوچـک،       عالوه بر خسارتهای אقتصادى، برאفتادن حكومت     . אیرאن وאرد كرد  
 .پیامدهاى هجوم تیمور لنگ به אیرאن אست

هـاى אجتمـاعى،     رساندن به بنیان    جانشینان تیمور یعنى شاهرخ، אلغ بیک و سلطان حسین بایقرא روش آسیب           
رא ) در אفغانستان كنونى  (آنان هرאت   . هاى فرهنگى پردאختند   אقتصادى و فرهنگى رא رها كردند و به تقویت بنیان         

אیـن شـیوه موجـب روאج       . خت خویش قرאر دאدند و به אز هنرمنـدאن و عالمـان دلجـویى و حمایـت کردنـد                  پایت
 .آمدن آثار هنرى در אین دیار شد هاى علمى و پدید نگارش

آمدند كه سلسلۀ قـرא قویونلـو و آق    هاى محلى نیز در مناطقى אز سرزمین پهناور אیرאن پدید برخى אز حكومت 
 .אند قویونلو و خاندאن אینجو، אز אین گروه

گونه نامساعد همرאه با هجوم و یورش مغـوالن، توقـع אیجـاد یـک فرهنـگ                   روشن אست كه در فضایى אین     
 .سنجیده نیستمستقر و پیشرفته در جامعه شیعى، 

هـاى   یافـت و نگـارش     بنابرאین، میرאث حدیثى شیعه به روאل سالهاى پیشین به نسلهاى پـسین אنتقـال مـى               
 .شد شمار به جامعۀ علمى عرضه مى محدود و אنگشت

 .آمده در אین سده چندאن پربرگ و بار نیست مجموعۀ آثار پدید
حسن بن سـلیمان حلّـى، شـیخ رجـب          : אستگرאن شاخص حدیث در אین دورאن به چند نفر محدود            نگارش

 ).٩٠٥م (و كفعمى ) ٨٤١م (فهد حلّى  ، אبن)٨١٣م (برسى 
شـهید אول در אجـازۀ روאیـى بـه وى، אو رא         . متولد حله و אز شاگردאن شهید אول אست        :ـ حسن بن سلیمان حلـى     ١

 سـعد بـن   אلـدرجات بـصائر   گزیـدۀ  אلمحتـضر  و یا كتـاب  مختصر بصائر אلدرجاتكتاب مشهور אو  . ستوده אست 
عالوه بر فضایل אهل    .  همرאه با אضافاتى دیگر אست و به بیان فضایل אهل بیت پردאخته אست             ٣٨٠عبدאللَّه אشعرى 

 ٣٨١.אی مفصل بیان شده אست بیت، روאیات مربوط به رجعت در אین كتاب به گونه

تفكـر صـوفیانه و شـبه       . ت אسـ  مشارق أنوאر אلیقـین   אو אز محدّثان قرن نهم و مؤلف كتاب          :ـ شیخ رجب بُرسى   ٢
 .هاى پیشین אست غالیانۀ אو موجب روאج نگرشى خاص در حدیث شده אست كه همانند تفكر غالیانه در سده

وَ في كتابِه إفرאطٌ    «: شیخ حرّ عاملى אو رא فاضل، محدّث، شاعر و אدیب دאنسته و دربارۀ كتاب אو نوشته אست                
 ٣٨٢.»و نُسِبَ إلى אلغلوّ

 ٣٨٣.تماد به كتاب אو رא روא ندאنسته و آن رא حاوی مطالب غلوآمیز دאنسته אستعالمه مجلسى نیز אع

                                                 
 .٣٤אلضیاء אلالمع، ص . ٣٨٠
 .١٠، ص ١، ج بحار אألنوאر. ٣٨١
 .٣٣، ص ٧، ج אلغدیر. ٣٨٢
و » معرفى مشارق אنوאر אلیقین«، مقاالت ٢٥ و ٢٢مجلۀ علوم حدیث، شماره : ک.برאى آگاهى بیشتر אز نظرאت متفاوت ر. ٣٨٣

  .»خطبة אلبیان وتطنجیة«نگاهى به 
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خطبۀ אفتخار، خطبة אلبیان، خطبۀ تطنجیـه و بـسیارى אز   . در مقابل عالمه אمینى به دفاع אز אو برخاسته אست      
אین متـون در  . אند سخنان نامتعارف دیگر كه אكنون نیز در میان مردم شهرت دאرد معموالً אز אین كتاب אخذ شده             

 .شوند مصادر كهن و معتبر شیعى یافت نمى
אساتید אو אز شاگردאن فخر אلمحققـین   . عالم عابد و محدث אخالق پژوه אین دوره אست         ):٨٤١م  (ـ אبن فهد حلّى     ٣

. مشهورترین كتاب אو عُدَّة אلـدّאعى אسـت       . تحصیل و تدریس אو در حلّه و كربال بوده אست         . و شهید אول هستند   
אعتبار אین كتـاب در نـزد دאنـشمندאن متـأخر موجـب             . كتاب شامل אحادیث مربوط به دعا و آدאب آن אست         אین  

 .شهرت אبن فهد گشته אست
محدث پرتألیف دعانگار قرن نهم، אبرאهیم بن على كفعمـى אسـت، مـشهورترین كتابهـاى         ):٩٠٥م  (ـ كفعمـى    ٤

 . אستكفعمى،مصباح ، مشهور به جُنَّة אألمان و بلد אألمیندعایى אو 
אدعیۀ روزאنـه،   .  مرحوم شیخ عباس قمى دאرد     مفاتیح אلجنان  شباهت فرאوאن به كتاب      بلد אألمین ترتیب كتاب   

آورى شـده و در אدאمـه زیـارאت           دعاهاى هفته، אعمال و دعاهاى مربوط به ماههاى قمرى در אین كتـاب جمـع              
بلـد  ، نگـارش جدیـدتر אز كتـاب         مصباح كفعمى  .معصومان، אدعیه و مناجاتهاى مربوط به אمامان رא آورده אست         

 . אست كه ترتیب و شیوه آن رא حفظ كرده אستאألمین



 

 

 جلسۀ نهم

پژوهی در قرن دهمحدیث



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :آشنایی با

 אوضاع سیاسی عصر صفویه؛ 
 .محدثان مشهور אین دورאن 

 
 
 
 

 درآمد

د در علوم و    دورאن فترت و رکو   . سدۀ دهم هجری دورאنی جدید و مهم در حیات سیاسی و فرهنگی شیعه אست             
معارف شیعی به ویژه معارف حدیثی، که پس אز نیمۀ قرن پنجم هجری آغاز شـده بـود، در אیـن زمـان پایـان                         

گسترش فعالیتهاى حدیثى چـون روאج نگارشـهای حـدیثی و    . ساز آغاز گشت    אی جدید و سرنوشت     یافت و دوره  
ی صحیح אز متون کهـن حـدیثی، ترجمـۀ          ها  های مختلف، אحیا و تکثیر نسخه       تألیفات پیرאمون حدیث در زمینه    

به אین دورאن جلوۀ    ... אلحدیثی و     حدیث به زبان فارسی، نگارش جوאمع حدیثی گوناگون، نگارشهای متنوع فقه            
 .خاصی بخشیده אست

شناختی אز אین تغییر و تحول ژرف، محتاج به دقتی فرאوאن و عمیق אسـت کـه         شناختی و روאن    تحلیل جامعه 
 .ز حُب و بغض و با منطق صحیح تاریخی אنجام گیردباید به دور א 

 عالمان شیعی برאی تـرویج فرهنـگ و باورهـای مـذهب تـشیّع، در سـایۀ پیـدאیش                     روشن אست که تالش   
نزدیک شدن عالمان دینی به دربـار و אسـتفاده אز           . حکومت صفوی در אیرאن و با حمایت آنان אنجام گرفته אست          

و دولـت پدیـد آورد کـه        ) مذهب(هایی رא در موضوع رאبطۀ دین         حلیلها و אنگاره  אمکانات دولتی با شعار شیعی، ت     
 .پندאری و سنجش אست بینی، درست ها محتاج به نقد، درست  نظریه برخی אز آن

در אین جلسه تصویری صحیح אز وضعیت سیاسـی، אجتمـاعی و فرهنگـی آن دوره אرאئـه خوאهـد شـد و אز                        
 .ر وאقعیتهای موجود در آن زمان به دست خوאهد آمدرهگذر آن، تحلیلی صحیح و مبتنی ب

 
 
 
 

 نگاهی به אوضاع سیاسی אین دورאن 

אلدّین אردبیلی،  نوאدگان صفی. زمان אست آغاز سدۀ دهم هجری با قدرت یافتن سلسلۀ صفویه در אیرאن هم
شیخ. مت گماردندאی جدید ه صوفی شهرۀ قرن هشتم، خرقه و خانقاه رא به کناری نهادند و به تشکیل سلسله
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با אستفاده אز نیروی مریدאن خانوאدۀ خویش، فعـالیتی رא آغـاز کـرد کـه در نهایـت بـه                ) قرن نهم (حیدر אردبیلی   
 . هجری به دست شاه אسماعیل صفوی منجر شد٩٠٧تشکیل حکومت صفویه در سال 

 אسـت آنکـه شـاه    آنچـه مهـم  . אرتباط אست بررسی چگونگی قدرت یافتن صفویان با موضوع אین نوشتار بی     
تأمـل در   . אسماعیل صفوی پس אز به دست گرفتن قدرت در تبریز، به ترویج فرهنگ و شعائر شـیعی پردאخـت                  

آنـان  . אین شیوۀ نوپدید بسیار مهم אست، زیرא پیشینۀ خاندאن صفوی، אرتبـاط روشـنی بـا مـذهب تـشیع نـدאرد                     
 .کردند ظام فکری و معرفتی شیعه پیروی نمیدאدند، ولی אز ن صوفیانی بودند که به אهل بیت عالقه نشان می

אو بیـزאری جـستن و   . אی אفرאطـی آغـاز شـد       ترویج باورهای شیعی אز سوی شاه אسماعیل صفوی بـه گونـه           
 .دאد کرد و به آن אهمیت می بدگویی אز کسانی رא که אهل سنّت نسبت به آنها حساس بودند آشکارא ترویج می

 که آیا אیـن     باید به אین سؤאل پاسخ دאد     . طه نیازمند دقت و تأمل אست     تحلیل روش شاه אسماعیل در אین رאب      
אقدאم، تنها یک אقدאم سیاسی برאی تمایز با حکومت عثمانی אست و یا אقدאمی مبتنی بر فرهنگ و باور شـیعی و                      

 ٣٨٤گرفته אز אعتقادאت אوست؟ نشئت
صـفویان بـا    . رگی رא پدید آورده אسـت     نیّت شاه אسماعیل و برخی אز جانشینان אو هرچه باشد نهال پربار و ب             

ریـزی    אین روش در پی متحد ساختن אیرאنیان برآمدند و نخستین دولت شیعی در אیرאن رא بـه تمـام معنـا پایـه                      
های حاکم بـر      تمامیت אَرضی، وحدت ملی و אستقالل אز دولت عثمانی، אز جمله شاخصهای مهم در אیده              . کردند

 .تفکر سلسلۀ صفویه אست
אمپرאتـوری عثمـانی بـا אدعـای        .  در مقابل حکومت مقتدر و گستردۀ عثمانی بود         برאی عرض אندאم   אقدאمאین  

تجدید خالفت אسالمی، گسترۀ وسیعی אز سرزمینهای אسالمی رא زیر سلطه دאشت و قـدرتی متحـد و وאحـد در                    
د بـر تمـامی     شـ    که گاه با تعصب و خشونت آمیخته مـی         گری  سنّیتفکرאت  . سرزمین خویش برقرאر ساخته بود    
ترین عالمان شـیعی هماننـد        אی אز مناطق همانند شام، برخی אز بزرگ         در پاره . سرزمین عثمانی سایه אفکنده بود    

 ٣٨٥.شهید ثانی تحت تأثیر אین تفکر کور، به אعدאم محکوم شدند
אعالم تشیع به عنوאن مذهب رسمی אیرאن نشان دאد که میـان حکومـت تـازه و حکومـت عثمـانی تفـاوت                       

یابی به هویت مستقل و قابـل אرאئـه، نیازمنـد نهادینـه سـاختن                 حکومت جدید برאی دست   . ری وجود دאرد  آشکا
سازی فرهنگ شـیعی بـه بـستری نیـاز            אیجاد، تقویت و نهادینه   . ها بود   فرهنگ و معارف شیعی در تمامی زمینه      

پیـشینۀ صـوفیانۀ   .  باشـد ریزی شـده  دאشت که در آن بنیانهای فقهی، אعتقادی، حقوقی، אجتماعی و سیاسی پی           
سردمدאرאن حکومت جدید و دאدوستد آنـان بـا فرهنـگ غیرتـشکیالتی صـوفیان، אیـن نیـاز جدیـد رא بـرآورده                       

نگر، ورزیده و دאرאی تفکر عالمانه نیـاز دאشـتند کـه אیـن وضـعیت رא       ساخت؛ بنابرאین، آنان به گروهی ژرف      نمی
بـدین منظـور، آنـان بـه عالمـان، فقیهـان و             . نهادینه سازد سامان بخشد و فرهنگ جدید رא אیجاد کند و آن رא            

אی برאی عالمان بحرین، کوفـه،        شاه אسماعیل صفوی در آغاز سلطنت خویش نامه       . متفکرאن شیعی روی آوردند   
 ٣٨٦.عامل نوشت و آنان رא برאی نشر معارف و אجرאی אحکام تشیع به אیرאن دعوت کرد حله و جبل

                                                 
مـدאری אو     توאند مؤید نظریۀ سیاسـت      توجه به هوش و سیاست شاه אسماعیل و قدرت אو در طرאحی نظام حکومتی جدید می               . ٣٨٤

گیری אو در لعن خلفا و     شد و یا سخت     هنگ شیعی باشد؛ אما دقت در مخالفتهایی که با شاه אسماعیل در אین رאبطه می              در ترویج فر  
 .كند دست نیافتن به سود سیاسی زودحاصل در אین رאبطه، אین نظر رא تأیید نمى

 . آمده אستشهدאء אلفضیلهنام شماری אز אین عالمان شهید در کتاب . ٣٨٥
 .٢٩، ص  صفویهאیرאن در عصر. ٣٨٦
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عامل بـه אیـرאن، تـأثیر فرאوאنـی بـر فرهنـگ شـیعى و                  مختلف به ویژه جبل   مهاجرت عالمان شیعه אز نقاط      
زیـستی    אی אز هـم     به وאقع אرتبـاط حکومـت صـفوی و عالمـان شـیعی گونـه              . باورهاى مردمان אین دیار دאشت    

حکومـت صـفوی بـا      . آوردنـد   آمیز بود که دو طرف אین אرتباط، منافع مورد نظر خویش رא به دست مى                مسالمت
هـا   کرد و אز وجهۀ عالمان شیعی و نگاشته  تشیع، خود رא حکومتی مبتنی بر دین و مذهب معرفی می       دאری  دאعیه

آوری متـون،   عالمـان شـیعی نیـز کـه پـس אز سـالیان درאز فرصـت جمـع        . برد  و آرאی آنان در אین رאه سود می       
ین فرصت نهایت אستفاده    پردאزی، تقویت هویت شیعی و روאج باورهای شیعی رא به دست آورده بودند אز א                نظریه

آمیـز و       طبیعـی אسـت کـه אیـن همزیـستی، אرتبـاط مـسالمت             . سازی אین تفکر پردאختنـد      رא کردند و به نهادینه    
 .آمد که نفع دو طرف ماجرא در آن لحاظ شده باشد یابی به אهدאف، تنها در صورتی پدید می دست

אز مظاهر بیدאدگری حاکمان صفوی در برخی אز موאرد         بنابرאین، אنتظار אقدאمات אنقالبی و قیام در برאبر برخی          
دאشت، تقویت    אنتظار صحیحی نبود و حتی گاه الزم بود אرکان حکومتی که אستقالل فرهنگ شیعی رא پاس می                

 ٣٨٧.شود
گیری مجموعۀ عالمان شیعی، خوאه אفرאدی که אز مناطق دیگر به אیرאن مهـاجرت کـرده بودنـد و بـا                       موضع

همانند عالمـه  (یافتند  و یا آنان که אیرאنی بودند و در دربار حضور می    ) همانند شیخ بهایی  (د  شاهان אرتباط دאشتن  
) هماننـد فـیض کاشـانی و مقـدس אردبیلـی          (زدنـد     و آنان که אز همکاری و אرتباط با دربـار تـن مـی             ) مجلسی
 حکومـت صـفوی رא      سنجی و אبعاد مختلف سلوک دینی در موאجهه با          אی زیبا אز تفکر אعتدאل، مصلحت       مجموعه

 .پدیدאر ساخته بود
 
 
 

 مهاجرت عالمان شیعی به אیرאن 
محور با دאعیۀ ترویج فرهنگ شیعی پس אز سالها محرومیـت و مهجـوری، سـبب روی                   تشکیل حکومت مذهب  

 و عالمان رא گرאمی      شاهان صفوی אز אین گرאیش אستقبال کردند      . آوردن عالمان و فقیهان به سوی אیرאن گشت       
אز . سـاز بـود      درخوאست آنان אز فقیهان و گروههای علمی دیگر، نشانۀ אحتیاج آنان به אین گروه فرهنگ               .دאشتند  

.  و عالمان شیعی موجب رونق مهاجرت بـه אیـرאن گردیـد            ٣٨٨گیری دولت عثمانی بر شیعیان      جهت دیگر سخت  
ثـانی رא در אیـن رאه אز        عامل، که چند تن אز عالمان مشهور خود همانند شـهید אول و شـهید                  نفرت عالمان جبل  

 ٣٨٩.دست دאده بودند، موجب شد که هجرت אز אین منطقه به سوی אیرאن شتاب بیشتری گیرد

                                                 
باید مورد بررسی قرאر  ستایش عالمه مجلسی אز حاکمان صفوی و یا همرאهی شیخ بهایی با شاه عباس صفوی אز אین منظر              . ٣٨٧
نشناختن موقعیت زمانی و مکانی و رعایت مصلحتهای אجتماعی در فضای آن دورאن موجب برسـاختن تحلیلهـایی غلـط و                     . گیرد

 .گردد دور אز منطق در אین زمینه می
 ) ٧٦٥، ص ٢، ج تاریخ تشیع در אیرאن. (אند تنها در یک وאقعه بیش אز چهل هزאر شیعه در حکومت عثمانی به قتل رسیده. ٣٨٨
 .٥٤، ص دین و دولت در אیرאن. ٣٨٩
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 که با مهاجرت به אیرאن شیوۀ پذیرش ترویج مذهب در حکومت جدید אیرאن رא بنیان نهـاد אولین عالم شیعی   
 هجـری، مـدت   ٩١٦אو در سـال  . אسـت )  ه٨٧٠ ـ  ٩٤٠(شیخ علی بن عبدאلعال کَرَکی مشهور به محقق ثانی 

شهرت محقق کرکی در فقه و تسلط אو بر مبانی کهن           . زمانی پس אز فتح بغدאد به دعوت صفویان به אیرאن آمد          
אی جدید در فقه شـیعی آغـاز شـود و فقیهـان אز حـوزۀ مـسائل                    دאر موجب شد که دوره      و אستوאر אین علم ریشه    

 ٣٩٠.ل אجتماعی و حکومتی وאرد شوندخصوصی و شخصی مکلّفین خارج و به حوزۀ مسائ
ظاهرאً سالهای پایانی حکومت شاه אسماعیل صفوی، دورאن مناسبی بـرאی حـضور محقـق در אیـرאن نبـود؛                    
بنابرאین، در אوאخر حكومت شاه אسماعیل به عرאق رفت و پس אز هجرت چندین ساله به عرאق و روی کار آمدن                    

 .ن بازگشتبه אیرא)  هجری٩٣٠در سال (شاه طهماسب صفوی 
موفقیت محقق ثانی و همکاری شاه طهماسب در אین زمینه، موجـب شـد کـه مـوج دیگـری אز مهـاجرت                       

پـدر زن  (אلدین درویش، علی بن هالل کَرکی، شـیخ علـى منـشار               کمال. عامل به אیرאن آغاز گردد      عالمان جبل 
فرزندش بـه אیـرאن مهـاجرت       پدر شیخ بهایی به همرאه      )  ه٩٨٤م  (و حسین بن عبدאلصمد حارثی      ) شیخ بهایی 

در سالهای بعد אفرאدی چون شیخ حر عاملی و شمارى אز عالمان بحرین، كه با عنوאن بحرאنـى شـناخته                    . کردند
  ٣٩١.شوند، نیز به אیرאن آمدند مى

 کـه   دهـد    می  ولی دقت در نگرش و تفکر آنان، نشان        ، مهاجرאن به אیرאن چندאن پرشمار نیست      אگرچه تعدאد 
دאشـتند بـه אیـرאن آمـده و         אز جهت فرهنگی و אجتماعی، قدرت تأثیرگذאری و فعالیـت سـازنده             تنها کسانی که    

 معمـولی و    آموختگـان   دאنش نه   ،به وאقع حکومت صفوی در جذب نخبگان همت دאشت        . אند  سازی کرده  فرهنگ
 ٣٩٢.شدند  אز אشخاص ویژه محسوب می؛ در نتیجه אفرאد مهاجر به طور معمولمتوسط

 
 
 
 

  مشهور قرن نهم نگارאن حدیث

رאن یهای فقه و حدیث شیعه در א        با وجود دعوت حاکمان صفوی و مهاجرت عالمان شیعی و رونق گرفتن حوزه            
مـذهب     با آنکه عالمان شیعی    .چون شهید ثانی אست   ر قرن نهم، حاصل تالش عالمانی       میرאث ماندگار حدیثی د   

                                                 
 .٥٦، ص אی بر فقه شیعه  مقدمه:ک.ر. ٣٩٠
جعفـر  : אنـد אز  هـا عبـارت   ز אیـن نگاشـته  برخـی א  . دربارۀ مهاجرت عالمان شیعی کتابها و مقاالت مستقلی نوشته شده אسـت           . ٣٩١

مهـاجرت  ؛ مهدی فرهـانی،     أسبابها אلتاریخیة و نتائجها אلثقافیة و אلسیاسی      ،  אلهجرة אلعاملیة إلی إیرאن في אلعصر אلصفوی      אلمهاجر،  
 ... .و ، عامل به אیرאن در مطالعات عصر صفوی مهاجرت علمای جبل؛ محمدکاظم رحمتی، عامل به אیرאن علمای شیعه אز جبل

אو با وجود تبحّر در علوم مختلف، به ویـژه فقـه و حـدیث و         . אست)  ه٩٦٦م  (شخصیت אستثنا در אین مجموعه، شهید ثانی        . ٣٩٢
هـای   پیـشگامی אو در برخـی אز عرصـه   . درאیه، در منطقۀ شام ماند و به تبلیغ مبانی شیعی אدאمه دאد و در نهایت به شهادت رسـید               

. علت ماندگاری אو در سرزمین אجدאدی و نیامدن به אیرאن محتاج دقـت و تأمـل بیـشتر אسـت                   . ستعلوم پیرאمونی حدیث روشن א    
 .فرزند אو نیز به عرאق رفت، ولى در אیرאن حضور ندאشت
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 مانـدگارترین نگارشـها مربـوط بـه حـوزۀ אیـرאن،              مشهورترین محـدثان و    אز نقاط مختلف به אیرאن آمده بودند،      
 مشهور به شهید ثانی، حسن      ،אلدین بن علی جبعی عاملی     أَحسائی، زین جمهور   بیأאبن  . و عرאق אست  عامل    جبل

و  یث پـدر شـیخ بهـایی אز عالمـان حـد           ، حسین بن عبدאلـصمد حـارثی       و אلدین عاملی، پسر شهید ثانی     بن زین 
 .ن دوره هستندیث در אی حدث و علومین متون حدنگارندگا

 .پردאزیم אکنون به معرفی אین عالمان و آثار אیشان می
 
 
 
 أَحسائیجمهور  بیأـ אبن ١

در אحساء و عرאق و حجـاز       אو  . אست) در شرق كشور عربستان   (و متولد منطقۀ אَحساء     אلدین    زیننام אو محمد بن     
אو رא عارف، مـتکلم،     . نیستند אو چندאن شهره     کی،، به אستثنای محقق کر    אساتید و شاگردאن  . دאنش آموخته אست  
 . אند  گرفتهخرده ، در نقل حدیثکوتاهی به سبب گرאیش به تصوف و بر אَحسائی. אند فقیه و محدث دאنسته

تـرین     אست کـه مهـم     یعوאلی אللئال  ولی شهرت אو به سبب نگارش کتاب         אست،آثار حدیثی אو نسبتاً فرאوאن      
 ٣٩٣.شود کتاب אو شمرده می

فقهـی نظـر دאرد و کـاربردی         אست که بیشتر به אبـوאب        حدیثیאی    مجموعه) غوאلی אللئالی یا   (عوאلی אللئالی 
جمهور روאیات خود رא به صورت مرسل نقل کرده و تنها در مقدمۀ کتاب برخی אز طـرق و אسـناد                      بیאبن أ . אست

 . رא معلوم نکرده אست ولی אرتباط سند با متن،خود رא به عالمه حلی و شیخ طوسی برشمرده אست
به אیـن دو نکتـه      برخى محدثان و فقیهان     . אند   نقل شده  אهل سنّت برخی אز متون موجود در کتاب אز مصادر         

 : نوشته אستعوאلیعالمه مجلسی دربارۀ کتاب . אند אنتقاد کرده
ـ  رَشْقِ אلْ زِیَّمَه لم یُ   معروفاً لکنَّ   אلفضلِ يفُه ف لِّؤ وإنْ کان مَشهورאً وم    ي אللئال يعوאل کتابُ ن  مِ
 لِنا منه علی نقْ   رْتصَلذא אقْ  فَ صحابِ אأل  روאیاتِ ینَ بَ فینَخالِی אلمُ بِصَّعَتُ مُ خبارَأَ لَدخَأَ وَ بابِאللُ
 ٣٩٤.هابعضِ

و  אحادیث سره رא אنتخاب نكـرده        אش،  سندهی با وجود شهرت خود و نو      عوאلی אللئالی كتاب  
، אز אیـن    نאی بنـابر  ؛ه آورده אسـت   یـ  אمام ات אصحاب یان روא یات مخالفان تندرو رא در م     یروא

 .میكن  كتاب كمتر حدیث نقل مى
 : نیز گفته אستحدאئق صاحب ٣٩٥. אین کتاب رא معتبر ندאنسته و אز آن نقل نکرده אستوسائلصاحب 

 ها ثِِّخبار وخلط غَ نقل אأليلی אلتساهل فإ אلمذکور من نسبة صاحبه ما علیه کتابُ و

                                                 
 و  ٩،  ٨تاریخ حدیث شـیعه در قـرن        جمهور؛    ، مدخل אبن أبی   دאئرة אلمعارف بزرگ אسالمی   : برאی آگاهی بیشتر رجوع شود به     . ٣٩٣
 .٥٠، ص ١٠
 .٣١، ص ١، ج بحار אألنوאر .٣٩٤
 .١٦٠، ص ٣٠، ج وسائل אلشیعه. ٣٩٥
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 ٣٩٦.هابِسَمینِها وصحیحها بسقیم
ـ  متساهل بوده و אحاد     در نقل אخبار   صاحب كتاب مذكور   ـ ف رא در كنـار روא     یث ضـع  ی ات ی

 . ح در كتاب با هم آورده אستیح رא همرאه با گزאرشهاى ناصحیمتون صح  ویقو
برخی همانند محدث جزאئری، محدث نوری و آیة        אما   ٣٩٧،אند   رא تأیید کرده   حدאئقאصولیان نیز سخن صاحب     

 ٣٩٨.אند و کتاب رא تأیید کرده و در موאفقت با آن سخن گفتهאهللا مرعشی مؤلف 
 ولی به جهت کاربردی بودن روאیـاتی کـه در کتـاب             ، نسبتاً گسترده אست   حدאئقאگرچه אعترאض به صاحب     

 .کنند אصولیان و کسانی که تفکر אخباری ندאرند، به אین کتاب אستدالل میאست گاه 
و یـا مرفوعـۀ زرאره      ) ندא  شی אموאل خو  مردم مالک ( »موאلهمأعلی  طون  אلناس مسلّ « مهم مانند برخی روאیات   

 بـه مـصادر فقهـی و    عوאلی אللئالى אز جمله אحادیثی هستند که تنها אز طریق کتاب        ،در جمع بین אخبار متعارض    
 .אند حدیثی متأخر رאه یافته

 به شـدت   عوאلی אللئالی برخی אز روאیات אختصاصی کتاب      دאنشمندאن شیعی به    که  رسد با وجود آن     به نظر می  
 گشته که موجب  )  و یا صوفیگری   همانند אتهام غلوّ  ( و یا مؤلف آن      אند، ولی ضعفهای موجود در کتاب       دאشتهنیاز  

 .کاهش یابد و عالمان شیعی אز آن אستفاده و به آن אستناد نکنند به کتاب אعتماد کلی آنان
 
 
 
 ـ شهید ثانی٢

مـصطلحات  (نخستین دאنشمند شیعی אست که در علم درאیـة אلحـدیث             وسرآمد نویسندگان شیعه در אین دوره       
هـای علـوم אسـالمی     در تمـامی زمینـه  )  ه٩١١ ـ  ٩٦٥(با وجود عمر نسبتاً کوتاه، . کتاب نوشته אست) אلحدیث

אو رא بـه    ... فقه، تفسیر، علوم عقلی، هندسه، هیئـت، אدبیـات، حـدیث، کـالم، تـاریخ و                 . صاحب نظر بوده אست   
 .جامع در علوم אسالمی تبدیل کرده אستدאنشمندی 
 אفزوندر شام و مصر . عامل لبنان متولد شد و تحصیالت خود رא در אین منطقه آغاز کرد        در جبل  د ثانى یشه

 . نیز אستفاده نمودאهل سنّتبر عالمان شیعی، אز אستادאن 
 حدیثی אیـشان نیـز مـورد    های ، نگاشتهشرح لمعه و فهاممسالک אألعالوه بر نگارشهای مهم فقهی همانند  

  ٣٩٩.אستقبال قرאر گرفته אست
אی אو هـستند کـه بـر          ترین کتابهای درאیه     مهم  علم אلدرאیه  ی ف ةאلرعای و کتاب     علم אلدرאیه  ی ف ةאلبدאیکتاب  

 یغنیـة אلقاصـدین فـ   شهید ثانی کتاب دیگـری بـا نـام    . אند شتهتأثیر زیادی گذאنگارشهای بعدی در علم درאیه      
 ،های شیعی در אین علـم אسـت          אگرچه جزء نخستین نگاشته     علم אلدرאیه  ی ف ةאلرعای.  دאرد دثینאصطالحات אلمح 

                                                 
 .٩٩، ص ١ ج حدאئق אلناضره، .٣٩٦
 .٢١٩، ص ٢، ج أصول אلفقه؛ ٣٨٩، ص ٣، ج فوאئد אألصول؛ ١١٦، ص ٢، ج فوאئد אألصول. ٣٩٧
 . مرعشی، مقدمۀ آیة אهللاعوאلی אللئالیجمهور؛  ، مدخل אبن أبیدאئرة אلمعارف بزرگ אسالمی: رجوع شود به. ٣٩٨
 . به قلم رضا مختاریمنیة אلمریدمقدمۀ کتاب : ک.برאی אطالع אز زندگی شهید ثانی، ر. ٣٩٩



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٣٠

 אسـتفاده  موضـوع های אهـل سـنت در אیـن      زیرא אز تمامی نوشته؛ولی אز قوאم و אستحکام خاصی برخوردאر אست       
 .آوری نموده אست د آنها رא جمعیکرده و فوא

 نیز نگارش حدیثی و فقه אلحـدیثی        خرةرح حدیث אلدنیا مزرعة אأل    ش و    אلفضائل یربعون حدیثاً ف  אألکتابهای  
 .شهید ثانی אست

ـ  مشهورترین کتاب אخالقی آدאب אلمفید وאلمستفیدیمنیة אلمرید فکتاب   در  حدیثی شهید ثانى אسـت کـه   
لمـان  دאنـشمندאن و عا .  کـرده אسـت  بیـان  אز قرآن و حدیث گیری با بهره آدאب و وظایف معلم و دאنشجو رא      آن،

 بـر هـر     ٤٠٠.אنـد   کرده   می مطالعهאند و آن رא چندین و چند بار           شیعی بر خوאندن و تدریس אین کتاب אصرאر دאشته        
 ٤٠١.مند به هر رشته אز علوم الزم אست که אین کتاب رא بخوאند دאنشجوی عالقه

. دیثی دאرنـد   نیـز رنـگ حـ      یمان و مُسَکّن אلفوאئد   حقائق אإل ،  کشف אلریبه کتابهای دیگر شهید ثانی همچون      
شـهید  .  فقهی אز منظر قرآن و حدیث אسـت        ، یکی אز زیباترین نگارشهای אخالقی     حکام אلغیبه أکشف אلریبه فی    
ن ا نیز نوشته אست که جایگاه אیـشان رא در سلـسلۀ אسـناد شـیعی و طبقـات محـدث                    אإلجازאتثانی کتابی با نام     
 .کند مشخص می

 و بـه   دستگیره در شهر مکאهل سنّت ن  اب برخی אز متعصّ   توزی   هجری در پی کینه    ٩٦٥شهید ثانی در سال     
 . منتقل شد و در آنجا به شهادت رسید، مرکز خالفت عثمانی،مبولאسال

 رא نیز در سال قبل אز       منیة אلمرید کتاب  .  بود مسالک אألفهام  אز دستگیری، مشغول به نگارش کتاب        پیشאو  
 ٤٠٢. به پایان رسانده بودآن
 
 
 
 ) ه٩١٨ ـ ٩٨٤( حارثی ـ حسین بن عبدאلصمد٣

آگاهی אو אز فقه، אدب، تاریخ، لغت و حدیث         . عامل، معاصر شهید ثانی و شاگرد אوست       پژوه جبل   אز عالمان حدیث  
 .شود אو یکی אز آغازگرאن پژوهش حدیثی در אیرאن شمرده می. אند رא ستوده
 کـه آوאزۀ אو رא شـنید אو رא          شاه صفوی .  در زمان شاه طهماسب به אیرאن آمد و در אصفهان ساکن شد            حارثی
پـس אز فـتح   . سالم قزوین و سپس مشهد گـشت  مدتی شیخ אإل  .  فرא خوאند  ، که پایتخت آن دوره بود     ،به قزوین 

در آخـر عمـر نیـز در        . אفغانستان، به مدت هشت سال به هرאت مهاجرت کرد و بذر تشیع رא در آن دیار پرאکنـد                 
 نزدیک به سی عنوאن אست که در موضوعات فقهی، کالمـی،            های אو    مجموع نگاشته  ٤٠٣.کرد  بحرین زندگی می  

 .אند حدیثی و אدبی نوشته شده
                                                 

 ... .، به نقل אز میرزאی شیرאزی، سید محسن אمین عاملی، مامقانی و ٥٥، ص منیة אلمریدمقدمۀ . ٤٠٠
منیـة  مقدمـۀ   .  آن رאغب شده אسـت     אصغر حکمت توصیف אین کتاب رא אز یکی אز دאنشمندאن غربی شنیده و به خوאندن                علی. ٤٠١
 .٥٦، ص אلمرید
 .تر کرده אست ؛ تحقیق، تصحیح و مقدمۀ رضا مختاری אین کتاب رא خوאندنی١٥، ص منیة אلمریدمقدمۀ . ٤٠٢
 .٥٦ ـ ٦٦، ص ٦، ج أعیان אلشیعه: ک.ر. ٤٠٣
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 وصول אألخیار إلـی أصـول       و تعلیقات بر صحیفۀ سجادیه   ،  ربعین حدیثاً אألאز جمله کتابهای حدیثی אو کتاب       
 علـم   وضـوع אی مفصل در مباحث אمامت، مباحث و אصـطالحات م           ، با مقدمه  وصول אألخیار کتاب  . אستאألخبار  
 .مطرح نموده אستبه تفصیل درאیه رא 

 
 
 

 ) ه١٠١١م (אلدین  زینـ حسن بن ٤
صـاحب  .  شهره گـشته אسـت     معالم به صاحب    معالم אلدین אو فرزند شهید ثانی אست که به سبب نگارش کتاب           

در ) مـدאرک صاحب  (تحصیالت خود رא همرאه با دאیی خویش        . هفت ساله بود که پدرش به شهادت رسید       معالم  
. بودنـد ... ، شاگرد مقـدس אردبیلـی و مـولی عبـدאهللا یـزدی و                     אین دو . آغاز کرد و در عرאق אدאمه دאد      عامل    جبل

هـای   نگاشته. אلمثل گشت  صمیمی و دوستانه بود که در میان دאنشمندאن ضربآنقدر مدאرکאرتباط אو و صاحب  
 . در אصول، فقه، حدیث و אدب אستشهرت אو.  بوده אستمدאرکفرאوאن אو همرאه با אرزیابی صاحب 

 رאه رא   ، خـود  معـالم אلـدین   אی بر کتـاب       אو با تألیف متنی مرتب و پاکیزه در علم אصول فقه به عنوאن مقدمه             
  ٤٠٤. متمرکز در אصول فقه گشودیبرאی بحثها
 :  شیخ حر عاملی دربارۀ אو گفته אست٤٠٥.אند  آگاهی و ذوق אو رא بسیار ستوده،علم

دبیـاً  أالً متبحرאً محققاً ثقةً ثقةً فقیهاً وجیهاً نبیهـاً محـدثاً جامعـاً للفنـون                کان عالماً فاض  
هـل  أعـرف   أشاعرאً زאهدאً عابدאً ورعاً جلیل אلقدر عظیم אلشأن کثیر אلمحاسن وحید دهره             

  ٤٠٦.زمانه بالفقه وאلحدیث وאلرجال
 .عالوه بر کتابهای فقهی چند אثر نفیس حدیثی אز אو بر جای مانده אست

  معرفـة אلرجـال    یشـکال فـ    حـل אإل   کتـاب تصنیف و بازنویسی    ،  אلتحریر אلطاووسی نگارش رجالی אو با نام      
نـویس سـید بـن     ن کتاب آن אست که אو به نـسخۀ دسـت  نکتۀ مهم در אی.  سید אحمد بن طاووس אست     ۀنگاشت

 رא در אختیـار  غـضائری  رجـال אبـن  طاووس دسترسی دאشته و אیشان نیز برخی אز کتابهای مهم رجـالی هماننـد             
 .یابیم غضائری دست می به کتاب אبن אلتحریر אلطاووسی کتاب رאه אز توאن گفت که ما در وאقع می. دאشته אست
אو در  .  אسـت  אلحسان حادیث אلصحاح و   אأل یمنتقی אلجمان ف  ، کتاب   معالم حدیثی صاحب    ۀترین نگاشت   مهم

 .تنظیم کرده אستآنها رא و موده نאین کتاب אحادیث صحیح אلسند رא אز کتب אربعه אستخرאج 
 ،»صـحی «کند بـا رمـز    گیری می شمارد و در بررسی سندی آن بسیار سخت אحادیثی رא که خود صحیح می    

در . معین کرده אسـت   » صحو«مشخص کرده و אحادیث صحیح در نزد مشهور رא با رمز            » ي عند صحیحٌ«یعنی  
 .کند رא ذکر می» حسن« אدאمه نیز אحادیث

                                                 
 .١٥، ص אی بر فقه شیعه مقدمه. ٤٠٤
 .٩٢، ص ٥، ج أعیان אلشیعه. ٤٠٥
 .٥٧، ص ١، ج أمل אآلمل. ٤٠٦
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 .نۀ دیگری ندאردی אست و پیشبودهشیوۀ نگارش تنها در آثار عالمه حلی ظاهرאً אین 
  فقـه رسا یدهد و با بیان אلفاظ غریب آن رא توضیح می. پردאزد مؤلف پس אز نقل روאیت به شرح دقیق آن می   

 و رאه حل الزم بـرאی حـل   کند میمشکالت אحتمالی در متن رא مشخص     مؤلف  . کند  אلحدیث زیبایی رא אرאئه می    
 .در قسمت رفع אختالف، אز شیوۀ شیخ طوسی אستفاده کرده אستאو . دهد אشکال و یا نفی تعارض رא אرאئه می

אین مقدمـه مـشتمل بـر دوאزده        . אستیانگر معیارهای رجالی אو     ب،  منتقی אلجمان کتاب   مقدمۀ طوالنی אو بر   
. אختـصاص دאرد  توثیق یک عادل ودنکافی نب تبیین مبنای אیشان در بهن مجموعه  یفایدۀ سوم אز א   . ده אست یفا

 .نیاز دאردشمارد که به دو نفر شاهد   شهادت مینوعیאو توثیق رא 
 . אسترא ندאده تکمیل آن אجل مهلتאین کتاب تنها تا אبوאب حج نوشته شده و 



 

 

 

 جلسۀ دهم

 های یازدهم و دوאزدهمپژوهی در سدهحدیث



 

 

 
 
 
 
 

 ف درسهد
 .م و دوאزدهم یازدهیها  در سدهپژوهی حدیث یها آشنایی با گونه 

 
 
 
 

 درآمد

های گوناگون حدیثی در قرن یازدهم و دوאزدهم هجـری            و نگارش آثار ماندگار و تالش در زمینه       ژوهی  پ  حدیث
رא ی علمی عالمان شیعی     فعالیتهاאگرچه حکومت صفویه در قرن دهم تشکیل شد و          . شکل گرفت و روאج یافت    

 .ی حدیثی عالمان در قرن یازدهم پدیدאر گشتفعالیتها ولی آثار کرد، پیگیری می
 شوشـتری،   عبـدאهللا   ، مـال  )پـدر زن شـیخ بهـایی      (چون پدر شیخ بهایی، شیخ علـی منـشار          شش אفرאدی   کو

 و آثاری ماندگار    دאددر אین دوره ثمر     ... محمد אمین אسترآبادی و      محمد אسترآبادی، مال   محمدتقی مجلسی، مال  
د بـه אیـن جریـان کمـک         بـو  شـده فعالیت אخباریان که در سدۀ یازدهم آغـاز         . در حوزۀ حدیث شیعه منتشر شد     

 های متفاوت پژوهشی رא مـدّ       אین جنبش حدیثی نوبنیاد، زمینه    . نشاند  ی حدیثی رא در صدر می     فعالیتهاکرد و     می
 .نظر قرאر دאد
بنـدی    در هفت محور אصـلی و چنـد محـور فرعـی طبقـه             אین دوره   ن  ای אصلی دאنشمندאن و محدث    فعالیتها

 :אز אین قرאر אست شیعی فعالیتهای محدثانمحورهای אصلی . شود می
 ؛ها ـ تکثیر نسخه١
 ؛نگاری ـ تک٢
 ؛نگاری ـ جامع٣
 ؛ و فقه אلحدیثنویسی ـ شرح٤
 ؛ـ تفسیر مأثور٥
 ؛ـ ترجمه٦
 ....)رجال، درאیه و  (ـ علوم حدیث٧

אنـد، بـه بحـث گذאشـته      کردهشخصیتهایی که در אین زمینه فعالیت  مصادیق عناوین باال و در אدאمۀ نوشتار،  
 .دشو می
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 ها تکثیر نسخه
אی بود کـه       پیشین به گونه   های  آلود سیاسی و אجتماعی نسبت به شیعیان و باورهای آنان در سده             فضای خفقان 
 .گرفت  دغدغه رא אز عالمان شیعی می אمکان فعالیت آشکار و بدونبه طور معمول

ور شـأن خـویش   گـسترش عمـومی درخـ   های کهن حدیثی شیعه،     ه بود که نگاشته   شدאین وضعیت موجب    
 سبب مخفـی مانـدن   در فضای پیشین، در پیش گرفتن تقیه و آشکار نکردن عقاید خود אز سوی شیعیان   .نیابند
 نـابود شـد و      אهـل سـنّت   ها در هجوم متعـصبان        بسیاری אز نسخه  . گشت  میحدیثی  های אصیل و دقیق       نسخه

 .نرسیدلهای پسین نسدست  و به אز بین رفتها  مورِ خانهبرخی אز آنها در پستوهای نَ
 پرאکنـده های کهن حدیثی بودند بسیار        تالش عالمان شیعی که با زحمت فرאوאن در پی نقل و روאیت نسخه            

 .אطالع باشند אی در روستایی دورאفتاده باشد که عالمان شهرهای بزرگ אز آن بی ممکن بود نسخه. بود
אیـن   باورهای شیعی، آنان رא بـه        گسترش در   قدرت یافتن عالمان شیعی در אین دورאن و אمکان فعالیت آزאد          

 . و در دسترس دیگرאن قرאر دهندکنندهای אصیل، معتبر و کهن رא אحیا  فکر وאدאشت که نسخه
هـای خطـی بـسیاری        ، در سفر به هند نسخه     سالم אصفهان و پدر زن شیخ بهایی      شیخ علی منشار، شیخ אال    

 در אختیار شـیخ بهـایی   ها خطی فرאهم کرد که بعد هزאر نسخۀאند که אو چهار     گفته. د و به אصفهان آور    تهیه کرد 
 ٤٠٧.قرאر گرفت

بـاره   אینאو خود در . عالمه محمدتقی مجلسی نیز אز کسانی אست که در אین مسیر تالش فرאوאن کرده אست           
 :نوشته אست

کتابخانـه بـود کـه       در אین شهر אصفهان دو یا سه کس کتب حدیث دאشتند و آن نیز در              
و بـه  ...  قریب به چهل سال אست که سـعی نمـودم      ) ه ١٠٦٦(د و אلحال    کسی ندیده بو  

هللا  وאلحمـد . ها جمیع کتب مکرر هـست  אی رسیده אست که در بسیاری אز کتابخانه       مرتبه
 ٤٠٨.شود  אوقات شریف אیشان صرف حدیث میرب אلعالمین که אکثر فضالی عصرْ

سالم אصفهان موقوفـات    אو به عنوאن شیخ אإل    . אدد  ین کار بسیار אهمیت می    ه א عالمه محمدباقر مجلسی نیز ب    
نگاهی بـه فهرسـت     . شد  هزینه می های خطی      حدیث و تکثیر نسخه    برאی گسترش خاصی در אختیار دאشت که      

بیـشتر  . کنـد  کتابهای خطی و تاریخ نگارش آنها، تفاوت آشکار אیـن دورאن بـا زمـان پیـشین رא مـشخص مـی                    
 .آمده אست  ن روزگار فرאهمهای خطی موجود در زمان ما در אی نسخه

دور אز چـشم رא در نقـاط مختلـف          هـای     عالمه مجلسی به گروههای مختلف علمی مأموریت دאد تا نـسخه          
هـای خطـی      אی گسترده אز نسخه     در پی אین تالش مجموعه    . אی אز آن رא به אصفهان منتقل کنند         ند و نمونه  بیاب

پـس אز گـزینش و      .  آمـد  بـه وجـود   و گزینش برترین آنها     ها     مقایسۀ نسخه  אی مناسب برאی    زمینهفرאهم آمد و    
 .گرفت  و در אختیار عالمان قرאر میشد هترین نسخه، آن نسخه تکثیر میאنتخاب ب

هـای زمـان      אز بهتـرین نـسخه    بحار אألنوאر    عالمه مجلسی در نگارش      مجموعۀ אین אمکانات موجب شد که     
های کهن صحیح مـورد توجـه مـصححان           אرشگر نسخه אین کتاب אکنون نیز به عنوאن گز      . کندخویش אستفاده   
 .کتب حدیثی אست

 
 

                                                 
 .٢٦٦، ص ٤، ج ریاض אلعلماء. ٤٠٧
 .٣٧، ص ٨، ج لوאمع صاحبقرאنی. ٤٠٨
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 نگاری تک
کـه  نگـارش یافـت   کتابهـایی  در אیـن زمـان   .  یافتبیش אز پیش گسترشنگارش متون حدیثی در אین دورאن     

 تمامی محـدثان אیـن    تقریباً. ی باقی مانده و به چاپ نرسیده אست       کنون به صورت نسخۀ خط     بسیاری אز آنها تا   
 .אند  אین گونه دאشتههایی نگارشدوره

 بالبرهـان علـی   یقاظ مـن אلهجعـة  אإل، حادیث אلقدسیهאلجوאهر אلسنیة فی אألشیخ حر عاملی کتابهایی با نام      
 کتابهـای گونـاگونی     همسید هاشم بحرאنی     . نوشته אست  ه معرفة אألئم  یאلفصول אلمهمة ف  وثباة אلهدאة   إ ،אلرجعه

 ،خـری אأل ولـی و   معارف אلنشأة אأل   ی معالم אلزلفیٰ ف   . نگاشته אست  ،رفت אمامان  به ویژه مع   ،های مختلف   در زمینه 
 .های אوست אز نگاشته...  و غایة אلمرאم ، אلمحجّة فیما نزل فی אلقائم אلحجة،میرאلمؤمنینأ مناقب ،برאرحلیة אأل

  هـر دو אز مـال      حکمهمعادن אل  و   نوאدر אألخبار  حویزی،   ینبیاقصص אأل אهللا جزאئری،     سید نعمت  نور אلبرאهین 
 . אین دورאن אستنگاریهای אز جمله تک فرאهانی و دهها کتاب دیگر ۀمسار אلشیعمحسن فیض کاشانی، 

אسـت کـه در אیـن       ) چهـل حـدیث    (نویـسی   نگاری אحادیث شیعی، אربعین    های مهم در تک     شاخهیکی אز زیر  
پیـامبر  . ی אسـت  ی حدیثی شیعی و سـنّ     ها  אی کهن در نگاشته      شاخه نویسی  אربعین. یافتאی    دورאن رشد گسترده  

 : فرموده אست)صلی אهللا علیه و آله(אکرم 
 مر دینهم بعثه אهللا عـزّ ألیه في إربعین حدیثاً ینتفعون مما یحتاجون أ  أمتیعلیحفظ  من  
 ٤٠٩. یوم אلقیامة فقیهاً عالماًوجلّ

 حفـظ   ،ند كه אمتم در אمر دین بدאنها نیاز دאر        یهر كس אز אمت من چهل حدیث אز אحادیث        
 .كند خدא در قیامت אو رא فقیه و عالم محشور خوאهد كرد

 و به نگارش و یا شرح چهـل حـدیث         دאدند  قرאر می حدیث موضوعی عام یا خاص رא هدف         چهلنگارندگان  
موضـوعات مـورد    ... ل و مناقب، سنن، آدאب، אحکـام و         یمباحث אخالقی، אعتقادی، فضا   . پردאختند  در آن باره می   
אلـدین محمدشـاه     جمال نوشتۀ   ،)لیه אلسالم ع (میرאلمؤمنینأ فضائل   یربعین ف אأل.  شیعی بوده אست   توجه عالمان 

 یربعـون حـدیثاً فـ     אأل ،) ه٩٨٤م  ( نگارش حسین بن عبدאلصمد حـارثی        ربعون حدیثاً אأل،  ) ه٩٣٠م  (شاهرودی  
 ربعـین  אأل یخ بهـایی،   شـ  ربعـین  אأل ،) ه١٠٢٥م  (عبدאلقاهر حـسینی تفرشـی       نوشتۀحوאل אلنصاب و אلمخالفین     أ

אألربعـون   ،)همرאه با شرح روאیات معـارفی    ( نوشتۀ قاضی سعید قمی      ،ربعون حدیثاً אألعالمه محمدتقی مجلسی،    
 نوشتۀ فخرאلدین طریحی و چندین کتاب       ،ربعون حدیثاً אأل عالمه مجلسی،    صول אلدین و فروع אلدین    أ یحدیثاً ف 

 ٤١٠.دیگر אز אین گروه אست
 
 
 

  نویسی جامع
شـهرت אیـن نگارشـها      . رترین کتابهای جامع حدیثی پس אز کتب אربعه در אین دورאن نگاشته شده אسـت              مشهو

 .موجب تمایز אین دورאن با زمان پیش و پس אز خود گشته אست
و به تمـامی کتابهـا       مرאجعه   نیازمندهای خود     فقیهان برאی אطمینان אز یافته    عالمان و    אز אین دورאن،     پیشتا  

در بـسیاری אز مباحـث אعتقـادی        . نـد مچنین آنها مجبور بودند به کتـب אربعـه مرאجعـه کن           ؛ ه ندبودآنها  بررسی  

                                                 
 ... .، و ٤٩، ص ١، ج کافی؛ ٥٠، ص ٢، ج خصال. ٤٠٩
 علوم حدیث مجلۀ، »نویسی אربعین«برאی آگاهی بیشتر مرאجعه شود به مقالۀ . ٤١٠
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نیـز  ... تـاریخ و سـیرۀ معـصومان، مباحـث אخالقـی و             . کتابی جامع و مطمئن در دسترس نبـود       ) همانند معاد (
 در   نیـز  ته باشـد   אحادیث אبوאب فقه و یا معـارف رא در بـر دאشـ             ی جامع كه تمام   یكتاب. چنین دאشت  وضعیتی אین 

 .אختیار عالمان نبود
אو بـا  . نگار אحادیـث فقهـی در אیـن دورאن אسـت       אولین جامع )  ه١٠٩١م  (محسن فیض کاشانی     مرحوم مال 

 ولـی   ،אین کتاب بیشتر برאی فقیهان کارآمد بود      .  رא سامان دאد   وאفیآوری و ترکیب کتب אربعۀ شیعه، کتاب          جمع
 .دאشت بر  رא هم دریکافمباحث אعتقادی و אجتماعی کتاب 

 ماندگارترین جامع فقهی شیعه رא سـامان        وسائل אلشیعه مرحوم شیخ محمد بن حسن حر عاملی، با نگاشتن          
אی   شـیوه آوری و بـه       ، روאیات فقهی بیش אز هشتاد کتاب حدیثی دیگر رא نیـز جمـع             אو عالوه بر کتب אربعه    . دאد

 و توجه کامل به جزئیات      سالمشرאیع אإل  با مباحث کتاب      אین کتاب  همسانی مباحث  . کاربردی تنظیم کرد   کامالً
ن در אسـتنباط و     א مرجـع مجتهـد    אی که אیـن کتـاب       گونه به   אست؛ رא شهره ساخته     آن ،موجود در مباحث فقهی   
 .אجتهاد قرאر گرفته אست

رحوم در אین مجموعه م   . تنیز در אین دورאن نوشته شده אس      بحار אألنوאر   ترین جامع حدیثی شیعی یعنی        مهم
 روאیـات فقهـی در      زیـرא  ؛ אسـت   אختـصاص دאده   آوری אحادیث غیرفقهـی    عالمه مجلسی تالش خود رא به جمع      

 ٤١١.אند های دیگر فرאهم آمده مجموعه
 אحادیـث و تنظـیم دقیـق آنهـا در     آوری جـویی و جمـع   پـی  در )رحمـه אهللا (همت و تالش مرحـوم عالمـه      

 .دאرد  אنسان رא به تعجب وאمیموضوعات متفاوت، آن مقدאر بلند و گسترده אست که
تـر   تر و وسـیع   تا کاری بزرگکرد سعی عوאلم אلعلوم مجلسی، مرحوم بحرאنی با نگارش کتاب      هپس אز عالم  

و شهرت عالمه مجلـسی موجـب گمنـامی        بحار אألنوאر    ولی مزאیای فرאوאن کتاب      ،رא سامان دهد  بحار אألنوאر   אز  
 در  ، بنابرאین شود؛  به تفصیل بررسی می   ا در درس جوאمع حدیثی شیعه       אین کتابه .  گشته אست  عوאلم אلعلوم کتاب  

 ٤١٢.کنیم  میمختصر بسندهאین بحث به אین 
 
 
 

  و فقه אلحدیثنویسی شرح
 مباحث فقهـی بـه      ال به الی  فقیهان در   .  ندאشت گسترشنویسی بر אحادیث چندאن        אز אین دورאن، شرح    پیشتا  

تـر    تر و دقیق     که گاه بسیار مهم    ، همچون אحادیث אعتقادی   ، אحادیث  ولی سایر  ،پردאختند  شرح אحادیث فقهی می   
 تـا آن  کـافی  یعنی کتـاب  ،ترین کتاب حدیثی شیعه  حتی مهم؛بردند אز روאیات فقهی بودند در حاشیه به سر می 

سـالم  ثقـة אإل   سـتایش  ضـمن مـدح و     کافیمرحوم میردאماد در مقدمۀ کتاب      . ی ندאشت א  پسندیدهدورאن شرح   
 :  نوشته אستکافیکتاب  کلینی و

 گذشته אست کسی אز عالمـان بـه شـرح           کافی سالی که אز تألیف کتاب       هفتصددر مدت   
 در אین دورאن بیش אز سی شرح و حاشیه بـر            .אحادیث و حل مشکالت آن نپردאخته אست      

                                                 
 .نیز بسیار گسترده و نزدیک به بیست جلد אستبحار אألنوאر گفتنی אست که بخش فقه . ٤١١
، مقدمۀ معجم ألفاظ بحـار אألنـوאر       نوشتۀ אحمد عابدی،     آشنایی با بحار אألنوאر   : ک.ر ،بحار אألنوאر برאی آگاهی بیشتر אز کتاب      . ٤١٢

نامـۀ جهـان      دאنـش در   بحار אألنـوאر     ، نوشتۀ אلیاس پورאکبر، مدخل    تاریخ حدیث در قرن دهم و یازدهم      نشر دفتر تبلیغات אسالمی،     
 ... . و אسالم
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 نوشته شده אست و אین تعدאد نشانگر אهمیت دאدن عالمان شیعه به אین شیوه          کافیکتاب  
 ٤١٣.אست

אگرچـه  . بر אین کتاب אست)  ه١٠٣٠م (، شرح مرحوم شیخ بهایی   صحیفۀ سجادیه ترین شروح     ز کهن یکی א 
 هنگام رؤیـت    به) لیه אلسالم ع(در شرح دعای אمام سجاد      ،  אلحدیقة אلهاللیه تنها یک قسمت אز אین نوشته با نام         

 حـدیثی، موضـوعات    ولی אین کتاب مختصر نـشانگر دقـت و تیزبینـی شـیخ بهـایی در                  ، در دست אست   ،هالل
 . و پیروی אز معیارهای صحیح و علمی در شرح حدیث و فقه אلحدیث אستنجومی

 ولـی אو رא بایـد یکـی אز אولـین          ،در فلسفه و علوم عقلـی شـهره אسـت         ) ه ١٠٥٠م  (با وجود آنكه مالصدرא     
به متون تغییر   صرف   که نگاه نقلی و تعبدی       شدنگاه دقیق אو به روאیات אعتقادی موجب        . شارحان حدیث شمرد  
אگرچـه شـرح مالصـدرא بـسیار        .  با אحکام عقلی جلوه کنـد      همسان متون برهانی و     چونانکند و آیات و روאیات      

ون مربـوط بـه     ضم ولی به جهت آنکه אین مـ       ،گیرد   رא دربرمی  کافیناقص אست و تنها پانصد حدیث אول کتاب         
 بـر   ژرف بـسیار    یمه شعرאنی، אین شرح تأثیر    به گفتۀ عال  . دאرد אهمیت بسیاری    אستکتاب عقل و کتاب توحید      

 ٤١٤.شروح پس אز خود گذאشته و آنها رא نیز متحول ساخته אست
روضـة   ؛ نوشـته אسـت    من ال یحـضره אلفقیـه     نیز دو شرح بر کتاب      )  ه١٠٧٠م  (عالمه محمدتقی مجلسی    

ین شروح درאزدאمـن بـر       جزء نخست  لوאمع صاحبقرאنی .  به زبان فارسی   لوאمع صاحبقرאنی  به زبان عربی و      אلمتقین
 .کتب حدیثی شیعه אست

 ویژه به   ،هر چهار کتاب  .  دאرد کافیل بر کتاب    دو شرح فارسی و عربی مفصّ     )  ه١٠٨٩م  (خلیل قزوینی    مال
 عالمـه   ٤١٥. به درخوאست شاه عباس دوم אنجام گرفته אسـت         ،من ال یحضره אلفقیه    و    کافی شروح فارسی کتاب  

مـالذ   و کتـاب  کـافی  رא در شرح کتاب مرآة אلعقولکتب אربعه دאرد و کتاب مجلسی نیز دو شرح بر دو کتاب אز      
 . نوشته אستحکامتهذیب אأل رא در شرح کتاب خیارאأل

 .نگاشتאلدین نائینی بر آن کتاب حاشیه   شرح نوشت و رفیعکافیصالح مازندرאنی بر אصول و روضۀ  مال
 نوشـته  אستبصارو یک کتاب در شرح حکام یب אأل تهذدو کتاب در شرح) ه ١١١٢م (אهللا جزאئری    سید نعمت 

 . شیخ صدوق رא نیز شرح كرده אستخبارعیون אأل و توحید אو همچنین کتاب .אست
 وحکام  אأل  تهذیب ، صحیفۀ سجادیه  ،کافیدر گزאرش مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرאنی شروح فرאوאنی بر کتاب            

های فرאوאنـی نوشـته       אحادیث خاص و مشکل رساله    همچنین در شرح    .  نام برده شده אست    من ال یحضره אلفقیه   
 نیز بر کتابهـای حـدیثی در אیـن دورאن           گوناگونیهای    حاشیه.  אشاره شده אست    به آن  نیزکتاب  شده که در אین     
 ٤١٦.موجود אست

 אست که در هفت     صحیفۀ سجادیه ترین شرح بر کتاب       مهمریاض אلسالکین   شرح سید علیخان مدنی با نام       
 . تجلد منتشر شده אس

                                                 
؛ مقایسۀ אین سخن با تعدאد شروح کتاب بخاری که نزدیک بـه چهارصـد عنـوאن אسـت عجیـب و      ٤، ص   شح אلسماویه אلروא. ٤١٣

 .آموزنده אست
، مجلۀ علوم حدیث  ،  »ده نکته دربارۀ شرح אصول کافی مالصدرא      «؛ رضا אستادی،    ١٦٩، ص   ٥شرح مال صالح مازندرאنی، ج      . ٤١٤

 .١٣شمارۀ 
 .١٨٥ و ١٨٤، ص نامه عباس. ٤١٥
 .אین نکته نیازمند دقت و تأمل אست.  در אین دورאن کمتر אز حدّ אنتظار אستنهج אلبالغهتۀ قابل توجه אینکه شروح نک. ٤١٦
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عالمه مجلسی پس אز ذکـر روאیـت،       . ترین کتاب شرح حدیثی در אین مجموعه אست         مهمبحار אألنوאر   کتاب  
אو به غریب אلحدیث، شرح حـدیث، تعـارض و אخـتالف            .  אست آورده »بیان« عنوאن   زیرشرح و تبیین خویش رא      

تـرین شـرح روאیـات شـیعی          جامع نوאربحار אأل کتاب  . و سعی در حل مشکل אلحدیث دאرد      אست  حدیث پردאخته   
 .کند  فقه אلحدیث پیروی میپسندیدۀ صحیح و شیوۀאست و אز 

 
 
 

 تفسیر مأثور 
  ی حـدیثی و روאج  فعالیتهـا گـسترش   . نگارش تفسیر روאیی یا تفـسیر مـأثور نیـز در אیـن دورאن فـرאوאن אسـت                 

ریـان فهـم آیـات قـرآن بـدون           אخبا به אعتقـاد  .  אست رא در پی دאشته   אین دوره روאج تفسیر مأثور       אخباریگری در 
 و کتابهـایی    توجه ویژه دאشتند   به روאیات تفسیری     در سایۀ אین باور، آنها    . אستفاده אز کالم معصوم ممکن نیست     

 :ند אزא عبارت مشهورترین אین تفاسیر. ندشتدر אین زمینه نگا
 
 
 ـ تفسیر صافی و أصفی١ٰ

در אیـن تفـسیر،   . אست)  ه١٠٩١م (سن فیض کاشانیمح فاسیر شیعی، نگاشتۀ مال אز مشهورترین ت  صافی تفسیر
تفـسیر  אین تفسیر به تفاسیر کهن مـأثور هماننـد          . ده אست ش  دאده بیت و درאیت آن אهمیت بسیار      به روאیات אهل  

 کـافی و منحـصر بـه        ب، شـفاف، کامـل،     تاکنون تفـسیری مهـذّ     به باور فیض،  .  دאرد ویژه توجه   عیاشی و   قمی
م رسـانده    به אنجـا   نتیجه אو אین تفسیر رא با هدف رسیدن به אین           ؛ אز אین رو،    אست بیت نوشته نشده   אحادیث אهل 

. سـازد   ، مخاطب رא با نحوۀ تفکـر אو آشـنا مـی            صافی تفسیر فیض کاشانی در אبتدאی      گانۀ  مقدمات دوאزده . אست
 . אسترא بر آن نهاده ٰصفیأ نام خالصه کرده وفیض کاشانی אین تفسیر رא 

 
 
 سیر אلقرآن تفـ אلبرهان فی٢

آوری تمـامی     ترین تفسیر روאیی אست که بـه جمـع          گسترده،  ) ه١١٠٧م  (אین تفسیر نگاشتۀ سید هاشم بحرאنی       
شـیوۀ אخبـاریگری    . متون حدیثی، بدون جدאسازی سره אز ناسره پردאخته و آنها رא در کتاب خود نقل کرده אست                

 ی کتـاب حـدیث    ٥٧ات مورد نظـر خـود رא אز حـدود           אو روאی . شود  به طور کامل دیده می    نویسنده در نقل روאیات     
 نقل روאیات אست و אز نقد متون به شـدت           بحرאنی به  توجه   بیشتر. رده אست آوآوری کرده و در تفسیر آیات         جمع

 .گزیند دوری می
 
 
 تفسیر نور אلثقلین  ـ٣

 אسـت تـا روאیـاتی    آوری روאیات تفسیری سـعی کـرده    جمعباאین تفسیر نگارندۀ )  ه١١١٢م (عبدאلعلی حویزی   
هـر چنـد אیـن    . سناد روאیات رא حذف و تنها متن آنها رא ذکر کـرده אسـت  אو אَ. مضمون אرאئه دهد  مقبول و خوش  

شـود برخـی אز       گونه که در برخی אز تفاسیر دیگر نقلی نیز دیده می            همان  אست، אما  אلبرهانتفسیر برتر אز تفسیر     
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 تـالش  ، אلمیزאنتفسیر مؤلف  ، عالمه طباطبایی  با وجود אین،  .  אست ه אین تفسیر رאه پیدא کرد     بهمتون אسرאئیلیات   
 ٤١٧.مؤلف رא در تنظیم و نگارش אین کتاب ستوده אست

 
 
 אلدقائق ـ تفسیر کنز٤

دو سوم אنتهـایی אیـن دو   .  אستنور אلثقلینشبیه به کتاب  و ) ه١١٢٥م (تألیف میرزא محمد مشهدی אین کتاب  
 .دهد که یکی אز אین دو کتاب אز دیگری گرفته شده אست אین نشان میهستند و کتاب دقیقاً مشابه هم 

 
 
 نوאرـ تفسیر موجود در كتاب بحار אأل٥

عالمـه مجلـسی در هـر       . نیز یکی אز تفاسیر مأثور در אین دوره شمرده شـود          بحار אألنوאر   کتاب  بایسته אست که    
در אدאمـه،    رא ذکـر و   آیات  با   مضمون  همאیات   و سپس رو    با آن عنوאن   ، אبتدא آیات مربوط    אین کتاب  باب و عنوאن  

. ترین تفسیر روאیی جلوه کنـد   مفصلبحار אألنوאرشده אست که  אین شیوه موجب    .کند  رא نقل می  آن باب   روאیات  
در هـر   رא   فهـم برتـر      زمینـۀ بیـت     همرאهی آیات و روאیات تفسیری با دیگر روאیات אهل        همچنین אین شیوه در     

 .سازد فرאهم میعنوאن قرآنی 
 
 
 

 )نویسی فارسی(ترجمه 
بـرאی آشـنایی     کـه    نیاز به آن دאشـت     ، آن فارسی بود   یعه در אیرאن که زبان رسمی مردم      رسمی شدن مذهب ش   

ی و حـدیثی     אز אین دورאن، معارف علمـ      پیش. مهای אساسی بردאشته شود   گا عادی با متون معرفتی אمامان       مردم
אین زبان رسمی، رאیج و مشترک بـرאی  . شد نوشته می ،لمانان بود مسعلمی و دینی  که زبان    ، به زبان عربی   تنها

 .گشود  نمی، ولی گرهی אز کار مردمאرتباط جوאمع مختلف مورد نیاز بود
 در  ؛آوردنـد    جلسات سخنرאنی אطالعات دینی و مذهبی خود رא به دسـت مـی             رאه تودۀ مردم تنها אز      ،بنابرאین

 . متون دینی بودندحقیقت فرهیختگان و طالب رאبط بین مردم و
. و در אختیـار مـردم قـرאر گیـرد    شود  متون معرفتی شیعه به زبان فارسی نوشته        تالش کرد حکومت صفوی   

 .شاه אسماعیل אز عالمان خوאست که متون فقهی رא به زبان فارسی و برאی تودۀ مردم بنویسند
و نهج אلبالغـه  ، خالقمکارم אأل ،אحتجاج ، אلطرאئف،کشف אلغمهکتابهای )  ه٩٤٧م (אی   علی بن حسن زوאره   

 . فارسـی نگاشـت     رא به عنوאن אولـین رسـالۀ عملیـۀ         جامع عباسی شیخ بهایی    .رא به زبان فارسی ترجمه کرد     ... 
 به درخوאست   لوאمع صاحبقرאنی  رא به زبان فارسی و با نام         من ال یحضره אلفقیه   عالمه محمدتقی مجلسی، شرح     

 .نگاشت رא به دو زبان عربی و فارسی کافیی نیز شرح خود بر کتاب خلیل قزوین مال. شاه عباس دوم نوشت
 محسن فیض کاشانی، قاضی سـعید قمـی، آقـا جمـال خوאنـساری، مـال              چون مال بسیاری دیگر אز عالمان     

در میـان אیـن همـه تـالش و          . אنـد   نیز متون حدیثی و معرفتی فارسی فرאوאنی نوشـته        ... محمد صالح روغنی و     
نویـسی رא     نویسی و سـاده     عالمه مجلسی فارسی  . אی دیگر دאرد    مه محمدباقر مجلسی جلوه   کوشش، فعالیت عال  

                                                 
  . نور אلثقلینمقدمۀ: ک.ر. ٤١٧
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 نظـر دאرد و مـتن خـویش رא بـه دور אز        ، و نه فرهیخته   ،אو به مخاطب عام   .  در کنار هم آورده אست     ،در آثار خود  
 گـسترش ودش  در زمان خ   شموجب شد که آثار   نویسی אو     و ساده شهرت عالمه مجلسی    . نگارد  صنایع אدبی می  

 .پیدא کند
) لیه אلـسالم  ع(  אمام علی   אیشان نامۀ . بیش אز نیمی אز عناوین کتابهای عالمه مجلسی به زبان فارسی אست           

 سـاده  ی دعـای مباهلـه رא بـه فارسـ     ول، زیارت جامعه، دعای کمیل، دعای سـمات به مالک אشتر، توحید مفضّ 
نیـز در زمـرۀ     ... ارسی برخی אز אحادیث مـشکل و         دعای جوشن کبیر و شرح ف      یشرح فارس . ترجمه كرده אست  

 .هاست אین نگاشته
 :  گفته אستآمیز  در توصیفی אغرאق،آبادی  میرمحمدصالح خاتون،شاگرد אو

אی אز آثار فارسی مجلسی در        نشین وجود دאرد که نگاشته      אی در شهرهای شیعه     کمتر خانه 
 ٤١٨.آن نباشد

 
 
 

 .)..رجال، درאیه و  ( پیرאمونی حدیثعلوم
אی یافتند و     אلعاده چون غریب אلحدیث، درאیة אلحدیث و رجال نیز در אین دورאن رونق فوق            علوم پیرאمونی حدیث    

 .های فرאوאنی در אین موضوعات نوشته شد کتابها و رساله
صـول  ألـی  إخیـار   وصـول אأل کتـاب  شهید ثانی، حسین بن عبدאلصمد حارثی به قلم אلرعایهپس אز نگارش   

ـ ، شهره אستی אگرچه در علوم عقل نیزمیردאماد. ر علم درאیه نگاشت رא د  خبارאأل אلروאشـح   جـزء دوم کتـاب   ی ول
شـیخ بهـایی   همچنـین   .  رא به علوم حدیثی אختصاص دאد و مباحث رجـال و درאیـه رא مطـرح سـاخت                  אلسماویه
 .نوشتدر אین زمان  אلوجیزهترین و زیباترین رساله در علم مصطلح אلحدیث رא با نام  کوچک

. کتاب رجال مفیدی نوشت   )  ه١٠٢١م  (تفرشی  . های فرאوאنی در אین دوره نوشته شد        در علم رجال، نگاشته   
 .صغیر ومتوسط ، کتاب کبیر دی نیز سه کتاب در علم رجال نوشت؛باآمیرزא محمد אستر

.  زمان אست  ترین کتاب رجالی تا آن       بزرگ حوאل אلرجال أمنهج אلمقال فی تحقیق      אو با نام     رجال کبیر کتاب  
.  אلفبایی آورده אسـت ر کتابهای رجالی پیشین رא به گونۀ دموجودنویسنده تمامی رאویان کتب אربعه و دیگر אفرאد  

 . رא دربارۀ رאویان شیعی نقل کرده אستאهل سنّتאو אقوאل عالمان پیشین و حتی نظرאت 
کتـاب  .  رא نوشته אست   یخ طوسی شفهرست   و ترتیب    رجال کشی نیز ترتیب   )  ه١٠١٦م  (ی  אهللا قهپای   عنایت
 .אستجامع کتب رجالی پیشین ، حوאل אلرجالأ مجمع אلرجال فی معرفة مشهور אو

 به كار گرفـت و رאویـان رא در چهـار            یدر كتاب خویش شیوۀ جدید    )  ه١٠٢١م  (عبدאلنبی بن سعد جزאئری     
 .بندی کرد گروه صحیح، حسن، موثق و ضعیف طبقه

 .אی در علم رجال دאرد عالمه مجلسی نیز نگاشته.  رא شرح کردفقیهعالمه محمدتقی مجلسی مشیخۀ 
یکی אز بهترین نگارشهای رجالی در شناخت رאویان و طبقات آنان با אستفاده אز אساتید و شاگردאنشان کتاب                  

ـ      )رحمه אهللا (אهللا بروجردی   ت  آی.  نوشتۀ محمد بن علی אردبیلی אست      جامع אلروאة   یـن ه א  بزرگ رجالی قرن אخیر ب

                                                 
 .٢٨، ص ١٠٢، ج  بحار אألنوאر.٤١٨
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تـوאن     مـی  مصفی אلمقال فی علم אلرجال     و   אلذریعهچون  با مرאجعه به کتابهایی     . אند دאده  کتاب אهمیت فرאوאن می   
 ٤١٩.دست آورده نام و مشخصات شماری دیگر אز کتابهای رجالی رא ب

کتـاب  )  ه١٠٨٥م  (مرحـوم فخرאلـدین طریحـی       . قرאر گرفـت  غریب אلحدیث نیز در אین دورאن مورد توجه         
אو در نگارش אین کتاب אز تمامی       .  رא در غریب אلقرآن و غریب אلحدیث نگاشت        رین و مطلع אلبدرین   مجمع אلبح 

ها و    אفزون بر آن بسیاری אز وאژه     .  که پیش אز אو نوشته شده بود אستفاده کرد         אهل سنّت کتابهای غریب אلحدیث    
 ٤٢٠.متون حدیثی شیعی رא نیز بدאن אضافه نمود

های غریب توجه کرده و به تبیـین و توضـیح آنهـا               به وאژه  وאفیرش کتاب    در نگا  هممرحوم فیض کاشانی    
 .ها بسیار جالب توجه אست  در تبیین برخی אز وאژهאونگاه فقیهانه و محققانۀ . پردאخته אست

.  متحمل شـده אسـت     نوאربحار אأل در אین حوزه نیز بیشترین کوشش رא عالمه محمدباقر مجلسی در نگارش             
. های غریـب موجـود در روאیـات بـوده אسـت             شرح و تبیین وאژه    نوאربحار אأل ر نگارش کتاب    یکی אز אهدאف אو د    

אنگیز אیشان بر کتابهای لغت و غریب אلحدیث و آشنایی گسترده با متون مختلف حـدیثی موجـب            ط شگفت تسلّ
 . خود باشدهای معاصر و مشابه نگاشتهمد آ سرنوאربحار אأل نیز کتاب زאویهشده אست که אز אین 

                                                 
 .د یافتشناسی کتب رجالی خوאهی توضیحات بیشتر دربارۀ برخی אز کتابهای رجالی אین دوره رא در مبحث کتاب. ٤١٩
 .١٣، شمارۀ مجلۀ علوم حدیث، »سیر تدوین غریب אلحدیث«عبدאلهادی مسعودی، : ک.ر. ٤٢٠



 

 

 

 جلسۀ یازدهم

 های یازدهم و دوאزدهمپژوهی در سدهحدیث



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 دوאزدهم؛ازدهم و یهای  نگاری در سده  با حدیثییآشنا 
 .ن دورאنی אجمالی با محدثان و کتابهای مشهور אییآشنا 

 
 
 
 

 درآمد

، پـژوهش،   شنگارאنی אست که بـه آمـوختن، آمـوز         ان و حدیث  پژوه  حدیث אز   های یازدهم و دوאزدهم مملوّ      سده
 علـوم    دیگـر  ی سـرآمد  پژوهـ   حـدیث در אین دورאن    . אند   حدیثی אشتغال دאشته   نگارش و مباحثه در متون و علوم      

 .شد و بر فقه، אصول و علوم عقلی مقدّم بود شیعی محسوب می
هـای     گـسترده در منـابع، متـون و کتابخانـه          یآشنایی با تمامی محدثان אین دوره و آثار آنان، بـه تحقیقـات            

 شـهر  در אیـن دورאن . ، نیازمنـد אسـت  אنـد  آوری کرده جمعهای خطی אین دورאن رא  شخصی و عمومی که نسخه   
ـ ز  ن شهر مـى   ی در א  یاری عالمان بس  شد و   محسوب می مركز علمی شیعه    ،  یتخت دولت صفو  ی پا ،אصفهان ستند ی

، در قبرستان تخت    عالماندهها تن אز אین      که    دאشتند  زیادی  אهتمام ،ثی حد ویژه به   ی،نی به معارف د   که همگی 
 ٤٢١.هستند مدفون  אصفهانفوالد

، مرحـوم خوאنـساری در      هأعیان אلـشیع  ، عالمه سید محسن אمین در       אلذریعه تهرאنی در    بزرگ آقاعالمه شیخ   
در אیـن گـزאرش אجمـالی،       . אند  نام برده  بسیاری אز אین אفرאد رא       ریاض אلعلماء فندی در   אَ مرحوم    و روضات אلجنات 

، ذکـر و مختـصری אز       حسب سال فـوت آنـان       و بر   به ترتیب طبقات    رא، ان אین دوره  پژوه  حدیثترین    تنها مهم 
 .کنیم نامۀ آنان رא بیان می زندگی

 
 
 

 ) ه٩٥٦ ـ ١٠١٩(  شوشترینورאهللا قاضی 
 در پی نابسامانی אوضاع  خود،در شوشتر متولد شد و پس אز אتمام تحصیالتאو 

 ) ه١١٠٤م (אکبر شاه .  به هند مهاجرت کرد٩٩٢خوزستان به مشهد و سپس در سال 
. وאگذאر كردبه אو رא گرאمی دאشت و مقام قضاوت رא אو

                                                 
نامۀ عالمـان مـدفون        محمدحسین ریاحی؛ دאنش   روضۀ رضوאن، אهللا گزی؛     ، مال حبیب  تذکرة אلقبور : ک. برאی آشنایی بیشتر ر    .٤٢١

 .در تخت فوالد
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گویی بـه     ترین אقدאم אو پاسخ     مهم. אی مشهور و مورد אحترאم ساخت       אو چهره  در هند، אز     تبلیغ باورهای شیعی  
  رא در ردّ   هرقـه אلـصوאرم אلمُ    عالوه بر אیـن، אو کتـاب       .شبهات مخالفان شیعه با אستفاده אز متون مقبول آنان بود         

 إحقـاق אلحـق    کتـاب درאو .  نوشت٤٢٢إبطال نهج אلباطل رא در ردّ کتاب    إحقاق אلحق  و کتاب  حرقهق אلمُ אلصوאع
 ٤٢٣. دفاع کرده אست)علیه אلسالم( אمامت אمام علی زمینۀبه تفصیل אز مبانی شیعه در 

ی  که برخی אز آنها رجـالی و برخـی شـرح کتابهـا             ٤٢٤אند  ذکر کرده  عنوאن   ١٤٠های אو رא نزدیک به        نگاشته
  אو . אز אیـن جملـه אسـت       کـافی  تعلیقه بر کتاب      و  سجادیه صحیفۀ، شرح   حکامتهذیب אأل  شرح    که حدیثی אست 

ع به شهادت   یّان تش ی متعصب، به جرم دفاع אز ك      انیگرفتن אفرאط  و قدرت    ١٠١٤پس אز مرگ אكبر شاه در سال        
 ٤٢٥.دیرس
 
 
 

 ) ه١٠٢١م (عبدאهللا شوشتری مال
عالمـه  . אند  فضل و تقوאی אو رא ستوده، علم همگان، .با شیخ بهایی معاصر אست    אو אز شاگردאن مقدس אردبیلی و       

 :دאده و نوشته אستمحمدتقی مجلسی گسترش دروس حدیثی در אصفهان رא به אو نسبت 
آن هنگـام کـه אو بـه אصـفهان          ... توאن نشر فقه و حدیث رא بر אثر مساعی אو دאنست              می
وفات אو بـیش     که در زمان     یحالدر   ،رسید  ر نمی  عدد طالب علوم دینی به پنجاه نف       ،آمد

 ٤٢٦. در אین شهر بودندאز هزאر نفر אز فضال
 نگاشـته  دאود رجـال אبـن   و אستبصار ،تهذیب بر هایی  حاشیه אو٤٢٧. شاگرد אو هستند  ،بیشتر محدثان نسل بعد   

ـ      فعالیتهاى پیگیر אو در درس و      علت به    بیشتر گذאری אو در گسترش معارف حدیثى     تأثیر. אست  ه بحث אست نه ب
 .آثار ماندگار

 
 
 

 ) ه٩٥٣ ـ ١٠٣١(شیخ بهایی 
گـذאرترین  אثر אز مـشهورترین و  ،) ه٩٥٣ ـ  ١٠٣١( مشهور بـه شـیخ بهـایی    ،بهاءאلدین محمد بن حسین عاملی

אو در جبل عامل متولد شد و در سن هفت سالگی همـرאه بـا پـدرش بـه                   . عالمان شیعی در دورאن صفویه אست     
تخصص و تبحر אو در فلسفه، حدیث، فقه، אدب، ریاضی، معمـاری و تمـامی علـوم عـصر                   . دکرאیرאن مهاجرت   

 .شده بود دאنایی و توאنایی سطورۀکه نماد و א  بخشید به אوتیی جامع،خویش

                                                 
 .مه حلّی אست عالنهج אلصدق و کشف אلحقאی بر   אین کتاب ردیه.٤٢٢
ویـرאیش جدیـد אیـن      .  אین کتاب در سالهای אخیر همرאه با ملحقات فرאوאن آن توسط آیةאهللا مرعشی نجفی چاپ شده אست                 .٤٢٣

 . منتشر شده אستموسوعة אإلمامة فی نصوص أهل אلسنهمجموعه با تغییرאت كاربردى فرאوאنى به نام 
 .٩٠ ـ ٩٧، ص ١، ج אلحقإحقاق مقدمۀ آیة אهللا مرعشی نجفی بر کتاب : ک. ر.٤٢٤
 .إحقاق אلحق به بعد؛ مقدمۀ ١٧٥، ص شهدאء אلفضیله به بعد؛ ٢٦٥، ص ٥، ج ریاض אلعلماء: ک. برאی آگاهی بیشتر، ر.٤٢٥
 .٣٨٢، ص ١٤، ج لوאمع صاحبقرאنی .٤٢٦
 .٥٨، ص אی بر فقه شیعه مقدمه .٤٢٧
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אى كـه پـس     به گونه،אی شاخص بود در سنین جوאنی و هنگام حضور در قزوین، در دאنشهای دینی چهره    אو  
 مهـاجرت بـه    پـس אز     אو. شـد  ،ن، مركز حكومـت صـفوى     ین پدر در قزو   ی، אو جانش  אز مهاجرت پدرش به هرאت    

 :نویسد می אو  در توصیفعالمه محمدتقی مجلسی.  به تربیت شاگردאن زبده همت گماشت،אصفهان
دباء وאلمحدثین، بَهاء אلمِلّة    مام אلعلّامة، مَلِك אلفُضالء وאألُ    אلشیخُ אألعظم وאلوאلد אلمُعظّم אإل    

 ٤٢٨.دینوאلحق وאل
אستاد بزرگ و پدر بزرگوאر، رאهبر دאنشمند و سرسلسلۀ بزرگان، אدیبان و محدثان، آبـروی          

 .دین و حق و حقیقت
  آمـوزش  אو دربـارۀ  .  شهره אست   زبانزد و   אمور مربوط به علم و אدب و هنر        ی در تمام  ییخ بها ی ش یگذאرتأثیر
 :گوید میمل در آن أ تدبر و ت وحدیث

 روאیـت، درאیـت و تـدبر در آن و             ضـبط،  ،ز אز رאه نقل حدیث     ج ،رهروی در مسیر رسالت   
 آن و سپری ساختن روزها و سالها در تمرین و همرאهـی             رف عمر در بررسی و مباحثۀ     ص

 ٤٢٩.با آن غیرممکن אست
به شرح زیر   ها و کتابهای حدیثی אو        برخی אز رساله  . های کوچک و بزرگ אو بیش אز صد عنوאن אست           نگاشته

 :אست
 
 
  وجیزهـ١

شیخ .  خالصه بیان کرده אست     طور אی موجز و زیبا در علم درאیه אست که بیشتر אصطالحات حدیثی رא به               رساله
 . خود نگاشته אستحبل אلمتین کتاب אی بر هایی אین رساله رא به مثابه مقدمهب

 
 
  אربعین حدیثـ٢

 . אخالقی و אجتماعی אست حدیث چهل کتابهایאز مشهورترین
 
 
 لیهـ אلحدیقة אلهال٣

 نکات فرאوאن موجـود در אیـن         عالوه بر  . אست  سجادیه صحیفۀشرح دعای رؤیت هالل אمام سجاد אز        אین کتاب   
 .אلحدیثی شیخ بهایی به شکلی کاربردی אین رساله رא پرفایده و با אهمیت ساخته אست ، אرאئۀ مبانی فقهشرح

 
 
  مفتاح אلفالحـ٤

 مرحـوم شـیخ   مفاتیح אلجنـان  با قسمتی אز تابکאین .  شب אست روز و אین کتاب پیرאمون آدאب، אعمال و אدعیۀ      
 .تر אست  אخالقی و فقیهانهۀ بیان آن ولی شیو شباهت دאرد،عباس قمی

                                                 
 .٢٢، ص ١، ج روضة אلمتقین .٤٢٨
 .٥٩، ص אألربعون حدیثاً .٤٢٩
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 ) ه١٠٣٦م (ی אسترآبادمالאمین 
 . دربارۀ אو سخن خوאهیم گفتی در درس بعد کهسردمدאر حرکت אخباری אستאو 
 
 
 

 ) ه١٠٤١م ( ٤٣٠אماد مشهور به میرد،یאسترآبادحسینی محمدباقر 
 ، و سپس به شـهرهای دیگـر        که تحصیالت خود رא در مشهد تمام کرد         אسالمی אست  אو אز אساتید بزرگ فلسفۀ    

 :نویسد مالصدرא در توصیف אو می. قزوین و אصفهان رفتهمچون 
 אلزّمـان   علّامـةُ ...  هیـة لٰ وאلعلوم אإل  ةِعالم אلدینیّ  אلمَ ي ف يستناد وאِ يستادأ و يند وسَ يسیّد
  ٤٣١. אلدَّورאنعجوبةُأُو

 .אند אو رא معلم ثالث لقب دאده.  אدب و حدیث صاحب نظر بود، در فقهو شیخ بهایی همنشینאو دوست و 
وی . تـرین کتـاب فلـسفی אوسـت      مهـم قبـسات کتـاب  . های אو بیش אز هفتاد کتاب و رساله אسـت     نگاشته

رא ...  و   رجال کـشی  ،  אستبصار،  صحیفۀ سجادیه   بر  حاشیه ی حدیثی فرאوאنی دאرد که אز آن میان کتابهای        کتابها
 ثقـة אالسـالم کلینـی رא         אست که تنها مقدمـۀ     کافی شرح אو بر کتاب      ،אلروאشح אلسماویه کتاب  . توאن نام برد    می

ـ « یا بـه تعبیـر خـود    ، بند٣٩אو در . توضیح دאده و در אدאمه به مباحث رجال و درאیه نزدیک شده אست            ،»هحَرאشِ
 مرحـوم  ٤٣٢. مسائل مهم رجالی یا אصطالحات حـدیثی بیـان کـرده אسـت     אزرא دربارۀ برخیموضوعات متنوعی  

 کـه بـا همـرאه سـاختن          به شمار آورد   ب تفکر عقلی و نقلی شیعی     ی جالب אز ترك   אی  ه نمون بایست  میردאماد رא می  
 . پدید آورده אستها אین زمینه آثار زیبایی رא در ، حدیث، فقه، فلسفه و کالم،قرآن

 
 
 

  ) ه٩٧٩ ـ ١٠٥٠( مشهور به مالصدرא ،لدین محمد شیرאزیصدرא
  و  زאدۀ شـیرאز    אو . אسـت  אلـدین محمـد شـیرאزی        صـدر  ترین فیلسوف אسـالمی و شـیعی در دورאن متـأخر            بزرگ
مشهورترین אساتید وی شیخ بهـایی      .  بوده אست   ساکن  در אطرאف قم    אست که  کرده در شیرאز و אصفهان     تحصیل

. یانگذאر حکمت متعالیه אست که رאه رא برאی همرאهـی فلـسفه و عرفـان گـشوده אسـت                   بن אو. هستندمیردאماد  و  
 .ترین کتاب فلسفی אوست  مهمربعهأأسفار کتاب 

 شـیعی معاصـر אز      فلـسفۀ . قد و تأیید قرאر گرفته אسـت       تاکنون مورد بحث و ن      وی تفکرאت אو אز زمان حیات    
 .کند مشرب وی پیروی می

 . دאرد نیزهایی در تفسیر قرآن و شرح حدیث  ولی نگاشته،ر فلسفه אستدصدرא بیشتر  شهرت مالאگرچه 

                                                 
 .که پدر אو دאماد محقق کَرَکی بوده אست، لذא وی به میردאماد مشهور شده אستאز آنجا .٤٣٠
 .٢١٤، ص ١، ج شرح أصول کافی .٤٣١
، »معرفی אجمالی کتاب אلروאشـح אلـسماویه  «، به قلم محمدحسین درאیتى؛    אلروאشح אلسماویه مقدمۀ  : ک. برאی آگاهی بیشتر ر    .٤٣٢

 .١٠، شمارۀ مجلۀ علوم حدیث
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 مالصدرא در شرح متون نقلی و       گرאیانۀ  نگاه عقل . אین کتاب אست  ترین شروح      אز مهم  کافیشرح אو بر کتاب     
אو .  در אیـن رسـاله نمایـان אسـت         ، رجـالی و حـدیثی     بیـان نکـات   همرאه  به   אسناد روאیات     پیرאمون  אو اتتوضیح
 :نویسد می

 هیّـةِ  אآلیـاتِ אإللٰ   يعَـةً وאلتَّـدَبُّرَ فـ      بِدْ  אألمور אلرّبانیّةِ  ينا بِجَماعَةٍ یَرَونَ אلتَّعَمُّقَ ف    یلِتُولقد אُبْ 
 ٤٣٣.کأنَّهم אلحَنابلةُ مِن کُتُبِ אلحدیثخُدعةً 

هـی رא    در آیـات אلٰ    بـدعت و تـدبر    אیم که אندیشیدن در אمور ربانی رא           جماعتی شده  رفتارگ
 . کنند با كتب حدیث برخورد می) كوركورאنه (، همچون حنبلیان، אینان.پندאرند ینیرنگ م

 سـخن و    ۀویح دهـد و منطقـى بـودن شـ         یات رא אز منظر برهان و אستدالل توضـ        یאو در پى آن אست كه روא      
אشته و  های دیگرאن نیز نظر د      ها و گفته    ش به یافته  یو در شرح خو   א. ن كند یی رא تب  )علیهم אلسالم (ش אمامان   یگو

. ترین شروح אین کتاب אسـت        אز گسترده  کافی کتاب   های אولیۀ شرح مالصدرא در بخش   . کند  آنها رא نقل و نقد می     
 که به شرح    ، و نظرאت مالصدرא در کتابهای دیگر      آرא.  نیز به تفصیل سخن گفته אست      אو حتی در مباحث سندی    

 ٤٣٤. אستشده אند، نقد، אثبات و یا رد خته پردאکافیאحادیث 
 
 
 

  ) ه١٠٧٠م (عالمه محمدتقی مجلسی 
 نـزد عالمـانی     אو. م אصـفهانی هـستند    یبـونع أ  خاندאن אو אز نسل   .  هجرى در אصفهان متولد شد     ١٠٠٣در سال   אو  

 و تحـصیالت فقهـی و    و سپس به نجف אشرف رفت     همچون شیخ بهایی و مال عبدאهللا شوشتری تحصیل کرد        
אز مرگ شاه عباس به אصفهان بازگشت و تدریس و تعلـیم خـویش   پس אو  . حدیثی خود رא در آن دیار אدאمه دאد       

بـاره   אیـن  אو در . אسـت  فعالیتهـای אو      نتـایج  ی در אصـفهان אز    پژوهـ   حـدیث گـسترش   . رא در אین شهر آغاز نمود     
 :نویسد  می

 آن אست که چون علم אخبار אهل بیـت    شده אست، بضاعت     אین بی  آنچه אز آن جمله بهرۀ    
در ...  ه بود شد ضالل متروک و منسوخ      الی سالطین جور و אئمۀ    دلیل אستی به  ... رسالت  

تمـامى   ،אهللا  بحمـد  ، کـه אکنـون    تالش كردم אحیای مرאسم و تبیین معالم آن به نحوی         
 ٤٣٥.אند به ترویج و تحصیل آن رو آوردهو אکثر علمای زمان رא نسخ كرده אست علوم 

مامی کوشش خویش رא در אیـن علـم متمرکـز            زیرא אو ت   ؛آثار حدیثی عالمه محمدتقی مجلسی فرאوאن אست      
، ال یحضره אلفقیه   مشیخۀ من  و شرح    نقد אلرجال  بر   אى   همانند حاشیه  ،های رجالی   אفزون بر برخی نگاشته   . نمود

 : جای دאدحوزه سهتوאن در  آثار אو رא می
 
 

                                                 
 .١٦٨، ص ١ ج ،شرح أصول کافی .٤٣٣
؛ ١٣، شـمارۀ    مجلـۀ علـوم حـدیث     ،  »ده نکته دربارۀ شرح אصول کـافی مالصـدرא        «رضا אستادی،   : ک. برאی آگاهی بیشتر، ر    .٤٣٤

شرح صدر אلمتألهین بـر אصـول       «؛ علی نصیری،    ١٩، شمارۀ   مجلۀ علوم حدیث  ،  »دیدگاههای حدیثی مالصدرא  «نادعلی عاشوری،   
 .٢٤، شمارۀ مجلۀ علوم حدیث، »کافی
 .١٠، ص ١، ج لوאمع صاحبقرאنی .٤٣٥
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  سجادیه صحیفۀجی تروـ١
ی شـیعی אز جملـه تالشـهای عالمـه           و معرفی آن بـه جوאمـع علمـ         صحیفۀ سجادیه بردאری אز     گسترش نسخه 

 عجل אهللا تعالی فرجه   ( بین خوאب و بیدאری، אمام مهدی        ، که در حالتی   كند    خود אشاره می  אو  . مجلسی بوده אست  
 نیـز کتـاب     ) אلـشریف  عجل אهللا تعالی فرجـه    (אمام  . رא دیده و אز אیشان کتابى رא درخوאست كرده אست         ) אلشریف

 آن رא    אز ى متعدد یها  ن كتاب پردאخته و نسخه    یج א ی אو پس אز آن به ترو      .אند  دهكر رא به אو معرفی      صحیفۀ سجادیه 
  ٤٣٦.كرده אستدر אصفهان منتشر 

ۀ آن بـه تـالش      د ولـی روאج گـستر     ، دאنـشمندאن بـود    در دست אگرچه אین کتاب قبل אز عالمه مجلسی هم         
 .مجلسی אول صورت گرفته אست

 .نگاشته אست صحیفۀ سجادیه بر  نیز دو شرح فارسی و عربیאو
 
 
  شرح کتاب من ال یحضره אلفقیهـ٢

 بـه زبـان عربـى و        ل حدیثی عالمه مجلسی، نگارش دو شرح مفـصّ         و ن تالش علمی  یمشهورترین و ماندگارتر  
لوאمـع    شـرح فارسـى آن      و روضـة אلمتقـین     كـه شـرح عربـى آن        אسـت  من ال یحضره אلفقیه     بر کتاب  فارسى

 .نام دאرد صاحبقرאنی
کـارگیری مبـانی مقبـول در فهـم و درک            های خویش و با بـه        با אستفاده אز تمامی אندوخته      در אین كتابها   אو

 ٤٣٧. و تبیین آن برאی مخاطبان خویش بوده אست)علیه אلسالم(یابی به مرאد جدی معصوم  روאیات، در پی دست
 ذیب אلحـدیث  حادیث فی شرح تهـ    إحیاء אأل  با نام    حکامتهذیب אأل  شرحی نیز بر کتاب       אیشان ،وه بر אین  عال

 .نوشته אست
 
 
 نویسی  فارسیـ ٣

. دن אستفاده אز متون حـدیثی אسـت       كرمجلسی אول در فرאگیر     های  نویسی، אز روش     فارسی گفتیم،گونه که    همان
عالوه بـر אیـن، אو   . رود  به شمار می אز אبدאعات אو   من ال یحضره אلفقیه    و    سجادیه صحیفۀشرح فارسی بر    تألیف  
 .فارسی شرح کرده אستبه زبان نیز  در אوصاف متقین رא )لسالمعلیه א( אمام علی خطبۀ

  ٤٣٨.تمایل به אخباریان در آثار مجلسی אول مشهود אست
هـای صـوفی      دربارۀ تمایل אیشان به عرفان و تصوف و گرאیش به کشف و شهود و אرتباط با برخی אز چهره                  

 ،گـری دאرد    کـه تفکـر ضـد صـوفی        ،لسیمجمحمدباقر   عالمه   ، אما شیعی معاصر نیز گفتارهایی نقل شده אست      
 :درصدد نفی אین אنتساب برآمده و نوشته אست

إیّاכّ أن تَظُنَّ بِالوאلدِ أنّه مِنَ אلصُّوفیّة وإنّما کانَ یُظهِرُ أنّـه مِـنهم لِأجـلِ אلتَّوصُّـلِ إلَـی                    وَ
 ٤٣٩.رَدِّهِم عَن אعتِقادאتِهم אلباطِلَة

                                                 
 .١١٤ ـ ١١٦ص ) ١٠٢، ج بحار אألنوאرمندرج در (، אلفیض אلقدسى. ٤٣٦
 .٣٤، شمارۀ مجلۀ علوم حدیث، »تالشهای مجلسی אول در فهم متن«عبدאلهادی مسعودى، : ک. برאی آشنایی بیشتر ر.٤٣٧
 .   گفتمی سخن خوאهباره نی در אیگریدر بحث مربوط به אخبار. ٤٣٨
 .٦٠، ص لؤلؤة אلبحرین .٤٣٩
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دאد تـا      بپندאری، زیرא אو خود رא אز آنها نشان می         و برحذر باش אز אینکه وאلد ما رא אز صوفیه         
 .بتوאند آنان رא אز عقاید باطلشان بازگردאند

 
 
 

 ) ه١٠٨٦م (صالح مازندرאنی مال
אو در אبتـدאی  . صالح بن אحمد مازندرאنی، دאماد عالمـه محمـدتقی مجلـسی و شـاگرد אوسـت             אلدین محمد  حسام

تحصیالت אو در علوم عقلی و نقلی در אصـفهان و           . کرد  ی می تحصیل در אصفهان در نهایت فقر و عسرت زندگ        
 .نزد عالمان مشهور آن دیار بوده אست

 شـرح אو بـر      ، یـافتن אو شـده אسـت        چیزی که باعث شهرت   . گسترده نیست آگاهی ما אز زندگانی אو چندאن       
אلحکـیم אلمحقّـق אلجـامع    مَولَی אلعَظیم אلعارف « :نویسد  یمعالمه شعرאنی دربارۀ אو    .  אست کافیאصول و روضۀ    

عبارت و خالی אز      شرح אو رא شرحی پرفایده، خوش      شعرאنی همچنین  ».للفضائلِ אلعملیه وאلفنون אلعقلیة وאلشّرعیة    
 ٤٤٠.تکلف خوאنده אست

محسن فیض کاشـانی بـه אخباریـان تمایـل          مال   مانند و   جست אو در علوم عقلی אز حکمت متعالیه بهره می        
 .دאشت
 .کند به شرح مالصدرא و میردאماد نظر دאشته و آنها رא نقل و نقد می خود در نگاشتۀی و

 . و محمدباقر مجلسی مطابقت دאرد با مبانی عالمه محمدتقیکافیروش אو در شرح אحادیث 
אیـن   אست که     به طبع رسیده    عالمه شعرאنی  אشی متعدد و پرفایدۀ   چاپ جدید אین کتاب در دوאزده جلد با حو        

مال صالح رא نپذیرفته    های     عالمه شعرאنی برخی אز نوشته      אلبته .چندאن کرده אست   ب رא دو   کتا ی فوאید אین  حوאش
 . אسترא شرح کرده کافی تنها روאیات אصول و روضۀ کتاب אین .و آنها رא نقد کرده אست

 . و برخی אز אحادیث مشکل رא نیز شرح کرده אستمن ال یحضره אلفقیهصالح مازندرאنی کتاب مال 
 
 
 

 ) ه١٠٨٧م (طریحی رאلدین فخشیخ 
 مـشهور و  ی خانـدאن  אزאو. کرده در آن و אستاد حوزۀ אین شهر אسـت         نجف، تحصیل  ۀزאد شیخ فخرאلدین طریحی  

های   مجموعۀ نگاشته . هایی در علوم متعدد دאشت      نگاشته و    بود تبحرها م   دאنشوی در بسیاری אز      . بود پرور  عالم
 .  אست،، به ویژه رجال و درאیهآنمون شرح حدیث یا علوم مرتبط با אو چهل عنوאن אست که برخی אز آنها پیرא

 .غریب אلقرآن و غریب אلحدیث אست، پیرאمون مجمع אلبحرینمشهورترین کتاب אو 
دهی نسبت بـه       در بهره  ت، سنّ  אهل  אصلی אو در نگارش אین کتاب، نارسایی کتابهای غریب אلحدیث          محرک

 אز معـدود     אیـن نگاشـته   .  شـاهد مثـال אز אیـن روאیـات אسـت            نکـردن  کر و ذ  )علیهم אلسالم (אحادیث אهل بیت    
 .های شیعی در علم غریب אلحدیث با عنایت به אحادیث אهل بیت אست نگاشته

 
 

                                                 
 .٧، ص ١، ج شرح مال صالح مازندرאنی .٤٤٠
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 ) ه١٠٠٧ـ  ١٠٩١(فیض کاشانی 
 و  کرد در موطن خویش آغاز      خود رא تحصیالت  . به دنیا آمد  ) یا قم ( در کاشان    دאر   عالم و پیشینه   אی  אو در خانوאده  

 .אو شاگرد میردאماد، مالصدرא، مجلسی אول و سید ماجد بحرאنی אست. دאددر אصفهان אدאمه 
مشرب فلـسفی אو نیـز برگرفتـه אز حکمـت متعالیـه      . های אو بوده אست אو دאماد و همرאه مالصدرא در تنهایی 

  ٤٤١.אست
 م אدبـی متخـصص و صـاحب        אعتقادאت و علو     فلسفه، فقه، حدیث، تفسیر قرآن،     אز قبیل אو در علوم مختلف     

 ٤٤٢.رא برאنگیختـه אسـت     سـتایش محققـان      ، بـا یکـدیگر     مختلـف   علـوم   نکـردن  طخلتخصص אو در    . نظر بود 
 .אست آن مرتبط با علوم و پیرאمون حدیث عنوאن کتاب אست که بسیاری אز آنها ١٣٠های אو بیش אز  نگاشته

نگاریهـای    توאن אز אولین جـامع      اب رא می  אین کت .  אوست اشتۀ حدیثی ترین و مشهورترین نگ     ، مهم وאفیکتاب  
 ٤٤٣.گیرد شرح אلحدیث رא نیز در بر میشمرد که عالوه بر جامعیت، غریب אلحدیث و بردورאن صفویه 

 .گر روش معتدل و مقبول تفسیر مأثور אستنشان אو صافیتفسیر 
ذکـر  ه در کتب אربعـه      אی אز אحادیث אعتقادی و مرتبط با אصول دین אست ک            ، مجموعه  אو خبارنوאدر אأل کتاب  
 .نشده אست

 غزאلی אسـت کـه بـا نگـاهی          إحیاء אلعلوم  אز کتاب    نگارشی)  אالحیاء تهذیبُ/ حیاءאإل إحیاءُ (אلمحجة אلبیضاء 
 אو عالوه بر زدودن برخی אز مطالب سست و نـاروא          .  אست کرده אصالح    آن رא  شیعی و אز منظر אحادیث אهل بیت      

 آثـار فـرאوאن   .ده אسـت کرتر   به אین کتاب אفزوده و آن رא مستندتر و مقبول   ز نی ، روאیات אهل بیت رא    אز אین کتاب  
 . אستسرچشمه یافته) علیهم אلسالم(دیث אهل بیت احאدیگر אو در אخالق و معارف نیز אز 

 אز جملـه آثـار       نیـز  ... و   عـین אلیقـین   ،  حق אلیقین ،  علم אلیقین ،  أصول אلعقائد  ،)در چند جلد   (صول אلمعارف أ
 .אوستאعتقادی 

گیریهـای אخباریـان       ولی אز تعـصب و سـخت       ، אخباری אست   אز دאنشمندאن  محسن فیض کاشانی  אگرچه مال   
 . دیوאن شعر אو مشهور אست که אز آن میانאو آثار زیبایی در شعر و אدب نیز دאرد. אفرאطی به دور אست

 
 
 

 ) ه١٠٣٣ ـ ١١٠٤( عاملی محمد بن حسن حرّ
 در   و جـا آغـاز کـرد     تحـصیالتش رא در آن    .  متولد شد  بل عامل، در جنوب لبنان،    אو در روستای مشغره אز توאبع ج      

 . بودאین شهرسالم شیخ אإل در مدت حضور خود در مشهد אو.  شدساکنچهل سالگی به אیرאن آمد و در مشهد 
אز אین رو، אو رא بـا لقـب صـاحب           .  אست وسائل אلشیعه  نگارش کتاب    خاطرشهرت شیخ حر عاملی به      بیشتر  

 ٤٤٤.برند ل نیز نام میوسائ
، نیز فرאوאن و پربـار אسـت کـه در زیـر بـا برخـی אز אیـن آثـار آشـنا                وسائل אلشیعه  به غیر אز     ،آثار حدیثی אو  

 :شویم می

                                                 
 . אرאئه خوאهد شد شتری بلی با تفصعهی متأخر شیثی در بحث جوאمع حدی کاشانضی فیزندگان. ٤٤١
 .، به نقل אز عالمه طباطبایی٢٦، ص مهر تابان: ک. ر.٤٤٢
 .ا خوאهید شد در درس جوאمع حدیثی متأخر شیعه به صورت تفصیلی با אین کتاب آشن.٤٤٣
 . و مؤلف آن، در درس جوאمع حدیثی شیعه خوאهد آمدوسائل אلشیعه تفصیل مطالب مربوط به .٤٤٤
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 هحادیث אلقُدسیَّ אألی فةـ אلجوאهر אلسَّنی١ّ
 . אحادیث قدسی אستپیرאمونهای شیعیان  אز אولین نگاشتهאین کتاب 

 
 
 هلسّجّادیَّ אة אلصَّحیفة אلثّانیـ٢

 آوری  جمـع  ، موجـود نیـست    صحیفۀ سجادیه  که در    رא )علیه אلسالم ( אز אمام سجاد     یא  אدعیه  در אین کتاب   مؤلف
 .کرده אست

 
 
 جعَه אإلیقاظ من אلهَجعَة بالبُرهان علی אلرّـ٣

آوری   جمـع ،  کنـد    رא در آخر אلزمان אثبات مـی       )علیهم אلسالم ( که رجعت مردمان و אمامان       در אین کتاب روאیاتی   
 .شده אست

 
 
 ثبات אلهدאةإ ـ٤

 وجـود   )علـیهم אلـسالم   ( אمامت و همچنین پیامبرאن و אمامان        ، نبوت پیرאمون که    رא روאیاتیمؤلف در אین کتاب     
 .گردآوری کرده אست ،دאرد

 
 
 ه אلفُصول אلمُهِمَّة فی أصول אألئمَّـ٥

 ، دربارۀ אصول و فروع دین و سایر علوم   )אلسالمعلیهم  (قوאعد کلی که אز אمامان      آوری    وی در אین کتاب به جمع     
 .پردאخته אست ، طب و غیره وאرد شده،همچون علم אصول فقه

 
 
 ه אلرّدّ علی אلصّوفیَّیثنا عشریة ف אإلـ٦

 . نقل شده אست)علیهم אلسالم(مجموعه روאیاتی که در نکوهش روش صوفیان אز אهل بیت 
 
 
  علماء جبل عامل یمل אآلمل ف אألـ٧
 . کتاب در علم رجال و ترאجم به بازگویی زندگانی عالمان دینی جبل عامل پردאخته אستאین

 )علیـه אلـسالم  (در مـشهد درگذشـت و در جـوאر אمـام رضـا      هجری  ١١٠٤مرحوم شیخ حر عاملی در سال  
 .شدمدفون 
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 ) ه١١٠٧م (سید هاشم بحرאنی 
 אوج حرکت אخباریگری در بحـرین      یات אو با دورאن    ح دورאن.  بحرین و نجف אست    آموختۀ  אو زאدۀ بحرین و دאنش    

آوری متون حـدیثی بـرאی بـازگویی معـارف شـیعی               אین حرکت به جمع    تأثیرאو نیز تحت    .  אست  مقارن و عرאق 
 ٤٤٥.ددאن نگارאن می  אو رא سرآمد حدیث، پس אز عالمه مجلسی،مرحوم شیخ یوسف بحرאنی. پردאخته אست
 عنوאن אست که تمامی آنها رنگ حدیثی دאرنـد و در موضـوعاتی              تشصهای אو نزدیک به        نگاشته مجموعۀ

 .همچون تفسیر قرآن، אعتقادאت، אمامت، تاریخ و سیره אست
ـ      ، مدینة אلمعاجز، אلبرهان فی تفسیر אلقرآن  ترتیـب  ، مَعـالِمُ אلزُلفَـیٰ  ، هאلمَحَجّـة فیمـا نَـزَل فـی אلقـائم אلحجَّ

تفکر אخباری אو موجب شـده אسـت کـه          . های אو هستند    אز جمله نگاشته  ...  و   غایة אلمرאم ،  برאرحلیة אأل ،  אلتهذیب
هـای אو      موאجهه با نگاشـته    ،بنابرאین. دوگر ش    در برخی אز کتابهای אو جلوه       نیز برخی אز متون ضعیف یا ناصحیح     

 .باشدباید با نقد و تیزبینی همرאه 
 
 
 

 ) ه١١١٢م (مجلسی محمدباقر عالمه 
ی و   אو بـا אسـتفاده אز نیـروی تفکـر خـدאدאد            .گذאرترین آنهاسـت  تأثیرن دورאن و     حدیثی אی  אو مشهورترین چهرۀ  

های علمی و عملی در نـشر معـارف            و کوشش در تمامی زمینه       به تالش  ،آمده در دورאن صفوی    אمکانات فرאهم 
ی و  عالمه مجلس پیرאمون   (٤٤٦.شد دیگر فعالیتهای אو     ی برאی ، بستر بحار אألنوאر   کتاب نگارش. حدیثی پردאخت 

 ) .بحث خوאهیم کرد در درس جوאمع حدیثی به تفصیل بحار אألنوאرکتاب 
، کـافی  در شرح    مرآة אلعقول  .های אو نزدیک به صد عنوאن אست که بیشتر آنها حدیثی אست             مجموع نگاشته 

، אز جملـه   فـی شـرح אلـصحیفه   ةאلفوאئـد אلطریفـ  ، ربعـین حـدیثاً  אأل، شرح   حکامتهذیب אأل  در شرح    خیارمالذ אأل 
 .אست  در شرح حدیثکتابهای אو

 عنوאن کتاب و رساله به زبان فارسی نگاشته אست که برخی فقهی و بیشتر آنها حـدیثی           ٧٤عالمه مجلسی   
یارت جامعه، شرح دعای جوشـن،      همچون دعای کمیل، مباهله، سمات، جوشن صغیر، ز       אی     אدعیه  ترجمۀ .אست
ب، حـدیث   نـدَ ، حدیث عبـدאهللا بـن جُ      )علیه אلسالم ( رضا   ل، توحید אمام   مانند توحید مفضّ   ی אحادیث مهم  ترجمۀ

 . אز دیگر אقدאمات حدیثی אو אست مالک אشترنامۀ عهدأشیاء و ترجمۀضحاک، حدیث ستة  بیأرجاء بن 
رسـالة فـی    ،  אلنـار  رسالة فی אلجنـة و    ،  رسالة فی אلجبر و אلتفویض    ،  رسالة فی אلبدאء  متون אعتقادی همچون    

...  و جالء אلعیـون ، حیاة אلقلوب، حلیة אلمتقین ،  حق אلیقین ،  عین אلحیاة تاریخی همانند   متون אخالقی و    و   אلرجعة
 ٤٤٧.های فارسی אیشان אست אز جمله نگاشته

 אخـذ و بـه زبـان فارسـی          ،بحـار אألنـوאر    یعنی   ،گفتنی אست که بسیاری אز אین مطالب אز کتاب جامع אیشان          
 .ترجمه شده אست

 
 

                                                 
 .٦٤، ص لؤلؤة אلبحرین. ٤٤٥
 .، אحمد عابدیآشنایی با بحار אألنوאر: ک. برאی آگاهی بیشتر ر.٤٤٦
 .٦٠ ـ ٦٦، ص آشنایی با بحار אألنوאر: ک. ر.٤٤٧
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 ) ه١١٢٢م (آقا جمال خوאنساری 
 حسین خوאنـساری و دو فرزنـدش آقـا جمـال و آقـا رضـی אز                  آقا. אند  پرور بوده   ، خاندאنی عالم  ن خوאنساری خاندא

 .אند نویس אین خانوאده و حدیثشناس  فقیهان حدیث
 فارسـی   نیـز بـه    و سایر نگارشهای فقهی، برخی אز آثار حدیثی رא           لمعه אفزون بر شرح     ،آقا جمال خوאنساری  

.  אست که در هفت جلد به چـاپ رسـیده אسـت       غرر אلحکم شهورترین אثر אو شرح و ترجمۀ       م. ترجمه کرده אست  
אیـن  .  אسـت  سـتودنی  جالب و    غرر אلحکم  صحیح روאیات    آقا جمال خوאنساری در نقل و ترجمۀ      دقت و تیزبینی    

 .אلدین محدث אرموی به چاپ رسیده אست کتاب به همت مرحوم جالل
 . אست  حدیثی دیگر رא نیز ترجمه کرده و چند رسالۀאلفصول אلمختاره،  سجادیهصحیفۀאیشان عالوه بر אین، 

 
 
 

 خاتمه
אند   زیسته  نگار نیز در אین دورאن می      شده، شمار دیگری אز عالمان حدیث     پژوهان یاد    بر دאنشمندאن و حدیث    عالوه

 بـه ی אین محدثان    אسامی برخ . های آنان אست     تالش برאی قدردאنی אز کوشش     به مثابه کمترین  که یادکرد آنان    
 : אست زیرقرאر
 آنهـا  بیـشتر  کـه   تألیف کرده אسـت  نزدیک به پنجاه کتاب و رساله      وی ): ه١١١٢م  (אهللا جزאئری     سید نعمت  ـ١

 . رא نام بردنبیاء و אلمرسلینאلنور אلمبین فی قصص אأل و نور אلبرאهین توאن ۀ אین آثار می אز جمل.אستحدیثی 
 .نور אلثقلین تفسیر   نویسندۀ،) ه١١١٢م  (علی عروسی حویزیאل شیخ عبدـ٢
معـادن אلحکمـة    کتاب یض كاشانى و نویسندۀ فرزند ف،) ه١١١٥م ( محمد بن محمد محسن فیض کاشانی    ـ٣

 . و کتابهای دیگرهفی مکاتیب אألئمَّ
 . جلدهفتدر )  سجادیهصحیفۀشرح  (ریاض אلسالکین ، نویسندۀ) ه١١٢٠م (خان شیرאزی   سید علیـ٤
 بیـشتر  بیش אز یکصد کتاب و رساله که ، نویسندۀ) ه١١٢١م ) (محقق بحرאنی(لیمان بن عبدאهللا ماحوزی   س ـ٥
 .אست آن مرتبط با  علوم شرح حدیث یا پیرאمونآنها
 صـحیفۀ  شـرح    אز جمله  و چند شرح حدیثی      کنز אلدقائق  نویسندۀ تفسیر    ،) ه١١٢٥م  ( میرزא محمد مشهدی     ـ٦

 .سجادیه
 . در صد جلدعوאلم אلعلوم بزرگ ، نویسندۀ مجموعۀ) ه١١٣٠م (رאنی عبدאهللا بحمال  ـ٧
אو אز אخباریان   .  אلتحفة אلمرتضویه  وאلصحیفة אلعلویه    ، نویسندۀ ) ه١١٣٥م  ( شیخ عبدאهللا بن صالح سماهیجی       ـ٨

 . مجتهدین و تقویت مسلک אخباری دאردهایی در ردّ אفرאطی אست و نگاشته
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 אهدאف درس 
 ایى אجمالى با نحوۀ پیدאیش אخباریگرى؛آشن 
 .ىگری تفكر אخبارى با ویژگیهاىآشنای 

 
 
 
 

 درآمد

 شـناخته و توصـیف      خبـاری אَאبتدאی قرن یازدهم هجری، مصادف با آغاز فعالیت گروهـی بـود کـه بـا عنـوאن                   
 ،رفتـی دیگـر   و دوری گزیـدن אز منـابع مع       ) علیهم אلسالم (گرאیش گستردۀ آنان به روאیات معصومین       . شوند  می

 .אست» אخباریان«אین گروه به گذאری   نامهمانند قرآن و عقل، علت אصلی
 אین حرکت   هאلفَوאئِدُ אلمَدَنیّ אست که با نگارش کتاب      ) ه١٠٣٣م  ( محمدאمین אسترآبادی    ،سلسلۀ אین گروه  سر

صفویه אیجاد شده بـود     های بعد با بهره گرفتن אز فضای مناسبی که در دورאن               אین حرکت، در دوره    .رא آغاز کرد  
 و تفکـر אجتهـادی      نـد گری ک   جلوهنیز  های علمیه     در حوزه توאنست   אخباریان،   ۀ تفکر تهاجمی نسلهای אولی    و نیز 

 تفکـر   بـه یهای אولیـه  با کاستن אز تندرو   ای بعدی אخباریان    هنسل. خود قرאر دهد  مدت زمانی تحت تأثیر     رא  شیعه  
غلبه کند و    تفکر אخباری    توאنست بر دوאزدهم، تفکر אجتهادی    وאخر قرن    در א  ، در نهایت   و شدند  تر    متعادل نزدیک 

ـ   ۀسردمدאر مبارز ) ه١٢٠٥م  (مرحوم وحید بهبهانی    . دساز خارج   هرא אز صحنۀ علمی شیع    آن    تفکـر   ا مجتهدین ب
 شـیخ אعظـم،   بـا   فت و   یابیشترى  قدرت  ) ه١٢٦٦م  (تفکر אجتهادی پس אز ظهور صاحب جوאهر        . אست אخباری
 . به אوج خود رسید،)ه١٢٨١م (نصاری مرتضی אَ

 :توאند مورد توجه قرאر گیرد  אخباریان אز دو زאویه میۀبحث دربار
 ؛گذאر در تاریخ حدیث شیعه بررسی אخباریان به عنوאن گروهی تأثیرـ ١
بررسی و نقد و تحلیل ویژگیهای تفکر אخباریگری و אصول و مبانی معرفتی آن، به دور אز مباحـث تـاریخی                     ـ  ٢
 .آن
 
 
 

 אخباریگری پیدאیش ظهور و
 אمین אسترآبادی  میرزא محمدحاصل تفكر و تالش، به عنوאن یک مکتب حدیثی، אخباریگری و گسترش یدאیشپ
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 אجـازۀ   انאیشبوده و אز    ) ه١٠١١م   (عالممَو صاحب   ) ه١٠٠٩م   (دאرکمَאو אز شاگردאن صاحب     . אست) ه١٠٣٣م  (
 ٤٤٨.אجتهاد دریافت کرده אست

 کـه تـأثیر عمیقـی بـر وی          , אستاد אو بود   , אز رجالیان نامدאر آن دوره نیز      ،)ه١٠٢٨م  (د אسترآبادی   میرزא محم 
  ٤٤٩. אحیا کنددر אعتماد بر حدیثرא  אمامیه یدما به אو توصیه نمود تا شیوۀ قُمیرزא محمد. گذאشت

 و  אقامـت گزیـد   ه   سپس در مدینـ    ،محمدאمین אسترآبادی تحصیالت خود رא در אیرאن و عرאق به پایان رساند           
 . رא در آن دیار نگاشت،هאلفَوאئدُ אلمَدَنیّ ،کتاب مشهور خود

 :نویسد تألیف אین کتاب میאو در بیان אنگیزۀ 
 میـرزא محمـد     ،تا آنکه نوبت به أعلم אلعلما متأخرین در علم حدیث و رجال و אستاد کـل               

 אشـاره   ،تعلـیم کردنـد   که جمیع אحادیث رא به فقیر       אز آن بعد   אیشانپس   . رسید ،אسترآبادی
 چـرא   .با آن طریق دאرد رא دفع کن      معارضه  که   کردند که طریقۀ אخباریین بکن و شبهاتی      

 تقدیر کرده بود که אین معنا بر قلم تـو           ه لیکن رب אلعزّ   ،گذشت  که אین معنا در خاطر می     
 .جاری شود
 چندین  ه،کرد آن فنون אخذ     ی بعد אز آنکه جمیع علوم متعارفه رא אز אعظم علما          ،پس فقیر 

کـردم و     بردم و تضرع به درگـاه אلهـی مـی          منوره سر به گریبان فکر فرو        ۀسال در مدین  
אحادیـث   نظـر بـه       دאًًجستم و مجد     می )علیهم אلسالم (عصمت  بیت  توسل به אروאح אهل     

 تا אینکه به توفیق پروردگار و سـید         ؛ אز روی کمال تعمق و تأمل      ،کردم  عامه و خاصه می   
 هنیـ فوאئـد مد طاعه אمتثال نمودم و به تـألیف   الزم אإل  ۀאشاره   ب ،ۀ طاهرین אلمرسلین و אئم  

 پس تحسین אین تألیف کردند و مثابـه         . به مطالعۀ شریف אیشان مشرف شد      .موفق شدم 
 ٤٥٠.مؤلفش گفتند
 . אصحاب אمامیه אستكهن ۀ شیوىگریאخبار אسترآبادی معتقد אست که تفکر

 :نویسد אو می
ـ  ,ینَאألخباریّعِندَ قُدماءِ أصحابِنا     یخَینِ אألعلمَـینِ אلـصَدوقَینِ     کَالـشَّ ,  أروאحَهُـم   אهللاُ سَدَّ قَ

ـ   ...   بنِ אبرאهیمَ  ه علیِّ یخِوشَ...  ینیّلَکُ אلْ  یعقوبِ قةِ محمدِ بنِ   אلثِ وאإلمامِ ن ومَن تَقَدَّمَهم مِمَّّ
 כَ ال مَـدرَ )المعلیـه אلـس   ( أو قَرُبَ عَهـدُهُ بـه     ) אلسالم علیهمُ( ئمةِبَةَ بعضِ אأل  حْ صُ כَأدر

علـیهم  (تـرةِ אلطـاهرةِ      אلعِ حادیـثَ أ إال   ,رعیةً کانَت أو أصـلیةً    فَ, ریةِظَلألحکامِ אلشرعیةِ אلنَ  
خیـاالتِ אلعقلیـةِ     אلْ  لِقوאعـدَ قطعیـةٍِ تَـسُدُّ مَـسَدَّ        ةًنَمِّضَتَ مُ  אلشریفةَ  אلروאیاتِ ك وتل )אلسالم
 ٤٥١.ه אألصولیَّبِِتُ אلکُيذکورةِ فאلمَ

                                                 
 .١٢٠، ص ١ ، جروضات אلجنات. ٤٤٨
تـرین     אو مفـصل   رجـال کبیـر    دאرد که  رجال صغیر  و   رجال متوسط ،  رجال کبیر  کتاب به نامهای     سهمیرزא محمد אسترآبادی    . ٤٤٩

 .کتاب رجالی تا آن زمان אست
 .نامۀ شاهى ، به نقل אز رسالۀ دאنش١٢١، ص ١، ج روضات אلجنات. ٤٥٠
 .٩٢، ص فوאئد אلمدنیه .٤٥١
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 دو دאنـشمند אعلـم،      همچـون , كه خدאوند روאنشان رא منزه گردאند     , حدیثعلمای پیشین   
 محمد بن یعقـوب کلینـی و אسـتاد وی،    ،ثقه אمام   و )صدوقین(شیخ صدوق و پدر אیشان      

אند یـا در    محضر یكى אز אمامان رא درک كرده        و رאویانى كه پیش אز אینان      علی بن אبرאهیم  
د، بر אین باورند که تنها منبع دریافت אحکـام      زیستن  ور אئمه مى   به عصر حض   زمانى نزدیک 

  אحادیث אئمۀ אطهار و روאیات אرجمند و حاوى مبانى قطعی         , אعم אز אصول و فروع    , شرعی
 .شوند پردאزیهای عقالنى موجود در کتب אصولی مى אست كه جایگزین تصورאت و خیال

تقی مجلـسی   د عالمـه محمـ    کـه   ، چنـان  אنـد   گروهی אز عالمان شیعی نیز אین دیدگاه אسترآبادی رא پذیرفتـه          
 :نویسد میدر אین باره ) مجلسی אول(

رحمـه  (אمین אسـترآبادی     موالنا محمد  ، متبحر  فاضلِ ،تا آنکه سی سال تقریباً قبل אز אین       
شـد و مـذمت آرא و       ) אلـسالم علـیهم   ( معصومین   ۀ אخبار אئم  ۀمشغول مقابله و مطالع   ) אهللا

 فوאئد  .رא دאنست ) אلسالمعلیهم  ( معصومین   ۀم نمود و طریقۀ אصحاب حضرאت אئ      مقاییس
مدنیه رא نوشت و به אین بالد فرستاده و אکثر אهل نجـف و عتبـات عالیـات طریقـۀ אو رא             

אند و אلحق אکثر آنچه موالنا محمـدאمین گفتـه            مستحسن دאنستند و رجوع به אخبار نموده      
 ٤٥٢. حق אست،אست

אی   موج قرאر گرفت و پاره     تحت تأثیر אین     ، אیرאن بود  یعیترین حوزۀ علمی ش     ، که بزرگ  حوزۀ علمیۀ אصفهان  
 حاکمیـت    مجتهـدאن و אصـولیان، همچنـان       אگر چه . ن، فقیهان و حتی فیلسوفان رא به خود جذب کرد         אز محدثا 

 .خود رא حفظ کرده بودندعلمی و قدرت نفوذ 
ست، زیـرא    א جف و کربال   ن ۀ طالب حوز  ۀ تود در عبارت فوق،   )هرّقدّس س (  مرحوم مجلسی אول   ورنظمظاهرאً  

 .توאن אخبارى شمرد دیار رא نمىعالمان مشهور آن 
محـسن فـیض کاشـانی       مال  کـه  دنـد کر برخی אز عالمان بزرگ، به אین شیوه گرאیش پیـدא            , بعد ىهالسادر  

)  ه١١١٢م (אهللا جزאئـری    سید نعمت،) ه١١٠٧م  (حرאنی   سید هاشم بَ   ،) ه١١٠٤م  ( شیخ حر عاملی     ،)ه١٠٩١م(
 . אز אین جمله هستند)  ه١١٨٦م (یوسف بحرאنی و شیخ 

אی که אین سـامان        به گونه  ؛ تفکر در منطقۀ بحرین، طرفدאرאن بیشتری یافت        אین تاریخ گویای آن אست که    
 .های بعد به مرکزی برאی אخباریان تبدیل شد در دوره

اهیچی مند شیخ عبدאهللا سَ   אگر چه لحن سخن אخباریان گاه با شدت و گاه با مالیمت همرאه بود و برخی مان                
رو  گفتند و برخی مانند شیخ یوسف بحرאنی אفرאدی معتـدل و میانـه   و شیخ محمد אخباری به مجتهدאن ناسزא می       

 .د و تحول چندאنی نشان پس אز אسترآبادی دچار تغییریشبانی فکری אبودند، אما م
 در  ،بنـابرאین .  אمکان אستمرאر ندאشـت     به نیازهای زمانه،    نبودن گو پاسخش אخباریگری، به سبب جمود و       نگر

 .مقابل تفکر אصولی تاب مقاومت نیافت
 

                                                 
 .١٦، ص ١، ج قرאنیبلوאمع صاح. ٤٥٢
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 گرىیهاى پیدאیش אخبار زمینه
 .، نظرאت متفاوتی وجود دאردאخباریگریهای بروز تفکر  دربارۀ زمینه

ش  در אصول فقه شیعه هستند و אنگیزۀ جنب        سنّتאی אز عناصر تأثیرگذאر אهل        خود אخباریان مدعی وجود پاره    
 .دאنند خویش رא زدودن אین آثار می

 های אفرאطی   تحت تأثیر אندیشه، به هنگام سکونت در مکه،אمین محمد مالאند که برخی אحتمال دאده
 ٤٥٣.قرאر گرفته אست, سنّتאز عالمان قرن پنجم فرقۀ ظاهریۀ אهل , حَزْم אَندلسی אبن

אر حـس و تجربـه    ثیر جنـبش אروپـایی طرفـد      گریزی אخباریان تحت تـأ     ه عقل אند ك   برخی دیگر אحتمال دאده   
 ٤٥٤.فته אستسامان یا

. پـذیر نیـست     ا אمکـان   یا אبطال آنهـ    אثبات ، بنابرאین نیست؛ همرאه   با دلیل אثباتی  אین אحتماالت،   هیچ کدאم אز    
. سـازد    نظریـۀ אول رא مـستبعد مـی        سـنّت،  علیـه אهـل       و تعصب شدید אو    אمین אسترآبادی  توجه به سخنان مال   

تأثیرگـذאری حـسّیون אروپـا بـر      نظریۀ  چه غیر آن אست،      نقل و روאیت و دوری گزیدن אز هر        ام به همچنین אهتم 
 .کند تضعیف مینیز אسترآبادی رא 

אعتنایی به نقل در قرن هشتم تا دهم هجری موجب پدیـد آمـدن                گرאیی אفرאطی و بی     عقل  אحتمال قوی به  
 ٤٥٥.به دنبال خود دאردنیز گری، تفریطی رא  ر אفرאطزیرא ه. ه אستنظریۀ تفریطی אخباریان در אین زمینه شد

 
 
 

 אخباریگریهای تفکر آشنایی با ویژگی
و ) علیهم אلـسالم  (روאیات معصومین   تمسک   ، که تنها رאه رسیدن به صالح و فالح        بودین  אیدۀ אصلی אخباریان א   

 .دوری گزیدن אز سایر منابع معرفتی אست
رא شایـستۀ אحتجـاج و      )  אلـسالم  علیه(  بدون تفسیر معصوم   قرآنِ بر خالف مجتهدאن، אجماع و عقل و         ،آنان

 :یسدنو میאسترآبادی در توضیح אین مجمل . ندستدאن אستناد نمی
نظر آنان אین بوده אسـت      . אند  ن کهن پیموده  اאست که אخباری  روش صحیح نزد من، رאهی      

قطعـی  رאه  و אز     אز جانب خدאونـد    ن نیاز دאرد،  ه آ که هر آنچه אمت אسالمی تا روز قیامت ب        
 و بــسیاری אز אحکــام و . حتــی دیــۀ جرאحتــی کوچــک,در אختیــار אو قــرאر گرفتــه אســت

 دچـار  ، برאی مـا آورده אسـت  سنّت کتاب و    اب) صلی אهللا علیه و آله    (هایی که پیامبر      آموزه
 بـه ودیعـت نهـاده    ه نزد عترت طاهرست و אین موאردنسخ و تقیید و تخصیص و تأویل א   

 عـادی   אی אسـت کـه بـرאی مـردم          آن بـه گونـه     بیشتر آیات قر   ،بر آن عالوه  . شده אست 
 مـا   ،بنـابرאین . دنیز همین حالـت رא دאر     ) صلی אهللا علیه و آله    ( پیامبر   سنّت. نامفهوم אست 

                                                 
 .٢٨٥، ص مکتبهای حقوقی در אسالم, دکتر محمدجعفر لنگرودی: ؛ به نقل אز٢٧٠، ص ٢، ج ۀ عالمه مجلسییادنام. ٤٥٣
 .٧٠ص , ده گفتار: ک.אند؛ ر  אهللا بروجردی نقل کرده شهید مطهری، אین نظر رא אز قول حضرت آیت. ٤٥٤
 .٣٦ص , ، مقدمهکفایة אألصول حاشیه بر, آیت אهللا بروجردی: ک.ر. ٤٥٥
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אی جـز مرאجعـه و        یابی و شناخت אحکام شرعی نظری، אصلی یا فرعی، چـاره           برאی دست 
 در نتیجـه אسـتنباط אحکـام نظـری אز           .نـدאریم ) علیهم אلسالم (شنیدن אز אئمۀ معصومین     

 مگـر آنکـه אز      ،پـذیر نیـست    אمکان) صلی אهللا علیه و آله    ( پیامبر   سنّتظاهر کتاب خدא و     
 .تبیین گردد و אحوאل آنها معلوم شود) علیهم אلسالم(ناحیۀ אمامان 
 نبـوی  سـنّت  در متـون قـرآن و   אست،دست نیامده ه  که تبیین معصومین بباید تا زمانی  

 ٤٥٦ .אحتیاط نمودتوقف و 
 .کند ین سخن ما رא با بسیاری אز مبانی فکری אخباریان آشنا میه אتوجه ب

 : אز אین قرאر אستאخباریگریهای تفکر یبرخی אز ویژگ
 مـرאد    قدرت فهمِ  )علیهم אلسالم (تنها אمامان معصوم    و    مردم قابل فهم نیست    برאیقرآن کریم،    آیات   بیشترـ  ١

ـ       ،نابرאین ب .دאرندقرآن رא   همۀ آیات    ـ       ه   אستناد به آیات قرآن برאی ب  شـارع صـحیح     ۀدسـت آوردن حکـم و نظری
 .معتبر و قابل تبعیت אست) علیهم אلسالم (تفسیر אهل بیت معصومو تنها . یستن

شـیخ یوسـف    .  نگرفـت  رو قـرאر    میانـه  אین نظریه در دورאن بعد مورد قبول برخـى אز אخباریـان              گفتنى אست 
انى، אز جملـۀ אخباریـانى هـستند كـه فهـم قـرآن رא در אنحـصار معـصومان                    بحرאنى و مال محسن فیض كاشـ      

 ٤٥٧.دאنند نمى
 موجود )علیهم אلسالم( در میرאث حدیثی אهل بیت      ،ن محتاج אست  ه آ می אمور نظری و عملی که אنسان ب       ـ تما ٢

ـ حکـم ) علـیهم אلـسالم  (روאیات אهـل بیـت   باید با مرאجعه به  در هر موضوع و مبحث،     ،بنابرאین. אست  ۀ و نظری
 .رא אستخرאج نمودאیشان 

 אعتماد بر אدرאکـات عقلـی در فهـم          ، بنابرאین ؛ درک و فهم אحکام و نظریات شرعی رא ندאرد         توאنـ عقل אنسان    ٣
 : אست  در אین باره نوشتهאسترآبادیمرحوم אمین . אین موאرد جایز نیست

حـساسِ إلّـا    هـا بعیـدةٌ عَـن אإل      ال یُعصَمُ عَن אلخطإ في مادةِ אلموאدِ في אلعلومِ אلتـی مبادئُ           
 إنّما  وأنّ אلقوאعدَ אلمنطقیةَ غیرُ نافعةٍ فی هذא אلبابِو) علیهم אلسالم (أصحابُ אلعصمةِ

 ٤٥٨.نفعُها في صورةِ אألفکارِ کإیجابِ אلصُغری وکُلیةِ אلکُبری

                                                 
مّةُ أمّا مذهبُهم فهو أنّ کلّ ما یحتاجُ אلیه אأل        . אلصوאبُ عندی مذهبُ قدمائِنا אالخباریینَ وطریقتُهُم     ؛  ١٠٤  ص ,هאلمدنیאلفوאئد  . ٤٥٦

مِن אألحکامِ ) صلّی אهللا علیه و آله(אلی یومِ אلقیامةِ علیه داللةٌ قطعیهٌ مِن قِبَلِه تعالی حتی أرشِ אلخدشِ وأنّ کثیرאً ممّا جاء به אلنبیُ                  
علـیهم  (אلعترةِ אلطاهرة    تأویلٍ مخزونٌ عند   تخصیصٍ و  تقییدٍ و  مِن نَسخٍ و  ) صلّی אهللا علیه و آله    ( مّا یتعلّقُ بكتابِ אهللا وسنة نبیّه     وم

 عـن   وأّن אلقرآنَ في אألکثرِ وَرَدَ علی وجهِ אلتعمیةِ بالنسبةِ إلی أذهان אلرعیةِ אلنظریةِ أصـلیةً کانَـت أو فرعیـةً إلّـا אلـسماعَ                       ) אلسالم
אلصادقینَ وأنّه ال یجوُزُ אستنباطُ אالحکامِ אلنظریةِ مِن ظوאهرِ کتابِ אهللا وال مِن ظوאهِرِ אلسننِ אلنبویةِ ما لم یُعلَم أحوאلُهُما مِـن جِهـةِ               

 .بل یَجِبُ אلتوقّفُ و אإلحتیاطُ فیهما) علیه אلسالم(أهلِ אلذکرِ 
 .١٧١، ص אلدرة אلنجفیه: ک.ر. ٤٥٧
کند و در پـی אثبـات אیـن           در نفی قیاس אستدالل می    ) علیهم אلسالم (؛ אسترآبادی به سخن אمامان      ٤٧١ص  , یهאلفوאئد אلمدن . ٤٥٨
אو در نهایت دخالـت عقـل رא در تمـامی           . کند   אست که عقل در محدودۀ אحکام شرعی، حق دخالت ندאرد و نور אفشانی نمی              نظریه

  .٧٧ص ,  אلفوאئد אلمدنیهکند؛ موאرد شرعی אنکار می
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אز ) علـیهم אلـسالم   (، تنها אئمۀ אطهـار      אند  غیرمحسوسدر علومی که אساس و شالودۀ آن        
تنها فایدۀ אیـن  .  و قوאعد منطقى در אین موאرد هیچ کارکردی ندאرند         مانند  میمصون  خطا  

ى  بودن كبـر   ىكل  و قوאعد، تنظیم شكل ظاهرى אستدالل، همچون موجبه بودن صغرى        
 .אست

אگر همـۀ   . توאند به عنوאن دلیل حکم شرعی قرאر گیرد          אست و نمی   אهل سنّت  دلیل شرعی برگرفته אز      ـ אجماع ٤
 ، پس .ندیست زیرא هیچ یک אز آنان معصوم ن       ؛אی אجماع کنند آن نظریه حجت نخوאهد بود         ر حکم مسئله  فقیهان ب 
 . אجماع یکسان خوאهد بودبود و نبود
 بـه معـارف אهـل بیـت محـروم           یابی که אز دست  د  نشمار   می سنّت אهل   ۀ אجماع رא ساخته و پردאخت     אخباریان

 . دباشمرهم אین درد توאند  نمی نیز ٤٥٩ به אجماع دخولیאستدالل אصولیانאیشان معتقدند که . אند بوده
که אز دورאن   ،  بندى אحادیث به چهار گروه       تقسیم .ها الزم אست  ه آن ربعه قطعی אلصدور و عمل ب     ـ روאیات کتب א   ٥

 :گوید אسترآبادی در אین باره می. عالمه حلی روאج پیدא کرده אست، نادرست و ناروא אست
و به دست אصحاب آنها مکتوب شده אست تا رאهنمای شیعیان            אحادیث به دستور אمامان     

 אیـن   بنـدی  رو، تقسیم   در عقاید و אعمالشان، به ویژه در زمان غیبت کبری، باشد؛ אز אین              
 ٤٦٠.אحادیث به אقسام چهارگانه باطل אست

אگـر  . سنّت אسـت  ترین آن تأثیرپذیری אین نظریه אز אهل          کند که مهم        אو دوאزده دلیل بر אین مطلب אرאئه می       
אند که صـحت אحادیـث،        شود، ولی אخباریان بعدی تصریح کرده       چه سخن אسترآبادی همۀ אحادیث رא شامل می       

 ٤٦١.تنها مربوط به کتب אربعه אست
 )علـیهم אلـسالم   ( در زمـان معـصومین        تقلید، و گونه אجتهاد     زیرא אین  ؛لید، بدعت و نادرست אست    ـ אجتهاد و تق   ٦

 אز )علـیهم אلـسالم  (אصحاب אمامـان  .  به جامعۀ شیعی منتقل شده אست     אهل سنّت ز طریق   ندאشته و א  אی    پیشینه
 بوده אسـت کـه بـر        )علیهم אلسالم ( آنان، روאیات معصومین      تنها منبع علمی    و אند  ه אجتهادی آگاهی ندאشت   ۀشیو

 بلکـه   ،אنـد   ت منع نکرده  و אز عمل به روאی     فرאنخوאندهאمامان هرگز آنان رא به אجتهاد       . אند  کرده  آن عمل می  אساس  
אجتهـاد و   .  روش عالمان و فقیهان کهن نیز بوده אست        ه،אین شیو . אند   قیاس بر حذر دאشته    آنان رא אز אستحسان و    

 ٤٦٢. در میان عالمان شیعی رאه یافتنیدجُ قیل و אبنعَ אبی مباحث אصولی אز زمان אبن

                                                 
אجماع دخولی به آن معنا אست که אجتماع تمامی عالمان شیعی و نبود هیچ مخالفی در میان آنـان، بیـانگر حـضور معـصوم                       . ٤٥٩

אست کـه حجیـت ذאتـی دאرد؛ زیـرא          ) علیه אلسالم (بنابرאین، אتفاق عالمان حکایتگر نظر معصوم       . در میان آنان אست   ) علیه אلسالم (
 :אسترآبادی در אین باره گفته אست. نه אجماع عالمان, אست) لسالمعلیه א(حجیت آن نظر به سبب رأی معصوم 

لَمـا  ] علیه אلـسالم [فعندَنا هو حُجةٌ بانضمامِ אلمعصومِ، فلو خَال אلمائةُ مِن فُقهائِنا عن قوله   : وأما אإلجماعُ 
قوله، فال تغتر إذא بمن     كانَ حُجةً، ولو حَصل في אثنینِ لَكانَ قولُهما حجةً، ال باعتبارِ אتفاقِهما بل باعتبارِ               

یتحكم فیدعي אإلجماع باتفاق אلخمسة وאلعشرة من אألصحاب مع جهالته بالباقین إال مع אلعلم אلقطعـي                
 )٥٧ص , אلفوאئد אلمدنیه. (بدخول אإلمام في אلجمله

 .گیری אمین אسترآبادی نسبت به عالمه حلی بسیار تند אست ، موضع٣٠، ص אلفوאئد אلمدنیه. ٤٦٠
 .١٧، ص دאیة אألبرאره: ک.ر. ٤٦١

 .٧٨، ص لفوאئد אلمدنیهא ٤٦٢.
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 بـا  .אز مجتهدین نیز جایز نیست     אجتهاد و אستنباط، حرאم بوده و تقلید تودۀ مردم           ،بنابرאین
فأمّا مَـن کـان مِـن        ذیل روאیت    ،توجه به אین طرز تفکر אست که مرحوم صاحب وسائل         

 ؛אلفقهاء صائنًا لنفسه، حافظاً لدینه مخالفاً علی هوאه، مطیعاً ألمر مواله، فَلِلعَوאمِ أن یُقلّدوه
ابل هوאی نفس خـود     همچنین در مق   نگهبان دینش باشد و    نگهدאر و  هر فقیهی که خود   

 . م אست که אز אو تقلید کنندپس بر مرد ،אز אمر موالیش فرمان برد و אیستاده،
 :آورده אست

 אلظـنّ  و אإلجتهـادِ  و ما هو قبولُ אلروאیة ال قبـولَ אلـرأیِ        אلتقلیدُ אلمُرخَصُّ فیه هنا إنّ    : أقولُ
نـدَ אألصـولیینَ    علـی أنّ هـذא אلحـدیثَ ال یجـوزُ ع          ... ذلک ال خالفَ فیـه       و هذא وאضحٌ و

 مرسـلٌ ظنـیُ אلـسندِ وאلمـتنِ      وאحـدٌ ال في אلفروع ألنّه خبـرٌ صول وאإلعتمادُ علیه فی אأل   
 علـی   مـع ذلـک یحتمـل אلحمـلَُ        و אلدَاللةِ و معارضُهُ متوאترٌ، قطعیُ אلسندِ    عندهم و  ضعیفاً
 ٤٦٣.هאلتقی
یرفتن  پذیرش روאیات אوست نـه پـذ   فقط ،دیث ح منظور אز تقلید محض در אین      :گویم می
هـیچ    و آید  میی אست که به روشنی אز حدیث بر          و אین معنای   .گمان وی  אجتهاد و  ی و رأ

 کـه אعتمـاد بـر حـدیث         معتقدنـد بر אساس אین حدیث אصـولیون        .ن نیست آאختالفی در   
مـتن    و ؛ن مـشکوک  آسند  ، مرسل؛    زیرא אین حدیث   ؛فروع روא نیست   برده در אصول و    نام
. ، در تعارض אسـت یقینی אست ن قطعی و متن آتوאتر و که م با حدیثین ضعیف אست و آ

 .پذیر אست  بر تقیه אمکانبا אین وجود حمل آن
بایـد بـا بررسـی אحادیـث،        , هستند و אگر با زبان عربی آشـنا باشـند         ) علیهم אلسالم (ـ همۀ شیعیان مقلد אئمه      ٧

عالمان با تودۀ مردم در مقـام مجتهـد و          بنابرאین، אرتباط   . تکالیف خود رא به طور مستقیم אز אخبار אستخرאج کنند         
 .مقلد صحیح نیست

هـستند؛ بنـابرאین،    ) علـیهم אلـسالم   ( قبل آن אست که همۀ مردم مقلد معصومین           ـ نتیجۀ پدیدآمده אز ویژگی    ٨
 .تقلید אز میت جایز אست

ـ               ٩ . دאردـ אصول عملی عقلی هیچ گونه حجیتی ندאرد، زیرא عقل شایستگی ورود بـه مباحـث دقیـق شـرعی رא ن
حتی אگر عقل אنـسانی אیـن دو        . معلوم نیست » عِقاب بِال بیان  «و یا   » تکلیف ما ال یُطاق   «بنابرאین، قبیح بودن    

نتیجۀ سخن آنکـه אگـر دلیـل        . مورد رא قبیح بشمارد، אین فهم و درک عقل حجیت ندאرد و قابل پذیرش نیست              
قـبح  «توאن به حکم عقـل بـر          ست و אالّ نمی   شرعی بر عدم عقاب بال بیان وجود دאشته باشد، آن دلیل حجت א            

 .אستناد کرد و برאئت شرعی رא אثبات نمود» عقاب بال بیان

                                                 
 . ١٣٢ ، ص٢٧ ، جوسائلُ אلشیعه. ٤٦٣
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,  مورد پذیرش نیست، بنابرאین، אگر جوאز یا عدم جوאز عملی خـاص، مـشکوک باشـد                ٤٦٤,ـ چون برאئت عقلی   ١٠
ایۀ אین نظریـه، کـشیدن      بر پ . آن عمل، مورد شبهه אست و باید نسبت به آن אحتیاط شود و آن عمل ترک شود                

 ٤٦٥.سیگار و قلیان حرאم אست، چون دلیل شرعی بر جوאز آن وجود ندאرد
. ناپسند אست و باید אز آن אجتناب شـود        ) علیهم אلسالم (ـ אندیشیدن در مدلول نص و لوאزم سخن معصومین          ١١

 .م شرعی تلقی شودتوאند مدرک حک אستناد به قرینه و سیاق و حیثیهای دیگر کالمی نیز صحیح نیست و نمی
) علـیهم אلـسالم  (ـ سازماندهی אصول فقه، به دست אهل سّنت بوده אست کـه אز منبـع معرفتـی معـصومین       ١٢

نبوده אست و   ) علیهم אلسالم (روش אهل سنّت در پردאزش علم אصول، مورد پذیرش معصومین           . אند  فاصله گرفته 
 אسـتناد بـه     ،بنابرאینאند؛    مخالفت کرده ) مانند قیاس ه(به صرאحت با برخی אز آن نظرאت        ) علیهم אلسالم (אمامان  

 ٤٦٦.به אصولِ فاسده و کاسده אست אصول فقه، אستناد
 
 
 

  אخباریگرینقد و بررسی مبانی 
 :توאن تقسیم کرد مبانی אخباریان رא به دو دسته می

 ـ منابع معرفتی؛ ١
 .های دینی ی به آموزهیاب دستـ روش ٢

شمارند و کتـاب، عقـل و         رא منبع معرفتی می   ) علیهم אلسالم (منقول אز אمامان    آنان تنها سنّت    , در گروه אول  
 .دאنند אجماع رא مصدر معرفت نمی

گیـری אز   گیـری אز علـم אصـول و بهـره     در محدودۀ روش نیز روش אجتهادی رא نقد و אجتهاد و تقلید، بهـره        
 .کنند אصول عملیه رא نفی می

توאند شـما رא      אین بررسی می  . کنیم  ن مبانی آنان رא بررسی و نقد می       تری  אکنون به طور خالصه، برخی אز مهم       
 .کند در نقد سایر پیش فرضهای אخباریان نیز یاری 

 
                                                 

. دאند که אو با علم به حرمت فعـل، آن رא אنجـام دאده باشـد                 عقل، عقاب و مجازאت کردن مکلف رא تنها در صورتی جایز می           . ٤٦٤
و نتیجۀ حاصل אز    » قبح عقاب بال بیان   «אین قانون رא    . بنابرאین אگر حرمت کاری معلوم نباشد، مکلف مجاز אست آن رא אنجام دهد            

بنابرאین هر کار و عملی مجاز و حالل אسـت مگـر آنکـه              . شرع هم אین قانون عقلی رא تأیید کرده אست        . آن رא برאئت عقلی گویند    
 .خالفش ثابت شود

 :אند ته تقسیم کردهאخباریان آنچه رא که مردم در زندگی روزمرۀ خود با آن رو به رو هستند، به سه دس. ٤٦٥
 که جوאز אنجام آن روشن אست؛ , حالل بیّن) אلف
 که حرمت אنجام آن معلوم אست؛, حرאم بین) ب
 .مشتبه، یعنی موאردی که حلیت یا حرمت آن روشن نیست) ج

 حتّـی   کـلُ شـی لـک حـاللٌ       . (مجتهدאن با אستناد به אصل برאئت معتقدند که هر چیز حالل אست مگر آنکه حرمت آن ثابت شود                 
 .ولی אخباریان معتقدند که دربارۀ אمور مشتبه باید אحتیاط نمود و אز آن אجتناب کرد). تَعرِفَ أنّه حَرאمٌ بِعَینِه

 .کتاب وאفیمقدمۀ : ک.אین دو وصف رא فیض کاشانی در طعن بر אصول فقه مجتهدین به کار برده אست؛ ر. ٤٦٦
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  قرآن)אلف

تفکـر  تـرین شـیوه در        تـرین و خطرنـاک      های دینی אسـت، مهـم       ترین منبع معرفتی آموزه     حذف قرآن، که مهم   
انان و تنها منبع قطعی אلصدور آنان אست که مورد قبـول            ترین سند مکتوب مسلم     قرآن אصیل . אخباریگری אست 
 .های אسالمی قرאر گرفته אست تمامی فرقه

 :قرآن خود رא کتاب هدאیت معرفی کرده و آیات آن رא بیان و مبین بر شمرده אست
  ٤٦٧،﴾مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِینَهَذَא بَیانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَ﴿
 ٤٦٨.﴾بُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَ لِّ شَيْابَ تِبْیَانَاً لِّكُنَزَّلْنَا عَلَیْكَ אلْكِتَوَ﴿

کنـد و     تر آنکه قرآن، مردمان و حتی غیرمسلمانان رא به تفکر و تدبر در آیات قـرآن ترغیـب مـی                     نکتۀ مهم 
 :فرماید مى

 ٤٦٩﴾أَفَال یَتَدَبَّرُونَ אلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴿
 ٤٧٠﴾لَوَجَدُوא فِیهِ אخْتِالفاً كَثِیرאًאهللاِ  انَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِِلَوْ كال یَتَدَبَّرُونَ אلْقُرْآنَ وَأَفَ﴿

אی אز قـرآن      توאنند همانند قرآن و یا سوره       قرآن، حتی مردم رא به تحدی و مبارزه فرאخوאنده אست که אگر می            
אست که فهم قرآن و مقایسۀ آن بـا دیگـر متـون، بـرאی            تحدی و به مبارزه خوאندن در صورتی درست         . بیاورند

 .مردم میسّر باشد
در ) صلی אهللا علیـه و آلـه      (אین نظریه با سنّت نیز مخالف אست، چرא که حدیث شریف ثقلین، كه پیامبر خدא                

 :فرماید آن مى
وא ولَـن یَفترِقـا     אنّی تارכٌ فیکم אلثَقَلَیْن کتابَ אهللاِ وعِترتی؛ ما إنْ تَمسکْتُم بِهما لَـن تَـضِلُّ              

 .حتّی یَرِدא علیَّ אلحوضَ
و אز جهت سندی نیز متوאتر و صحیح אست، بر تمسک به قرآن داللـت دאرد و אسـتناد نکـردن بـه قـرآن رא                   

 .شمارد موجب گمرאهی می
روאیات فرאوאن عرضۀ حدیث بر قرآن و سنجش متون حدیثی با مـتن و روح قـرآن و آیـات آن، نیـز دلیـل                         

 ٤٧١.ان فهم قرآن אستدیگری بر אمک
لغـو  , אی کلی یا در هنگام تعارض אخبار    به گونه , אگر فهم قرآن ممکن نبود، دستور به عرضۀ حدیث بر قرآن          

 .و بیهوده بود
 
 

                                                 
 .١٣٨/آل عمرאن . ٤٦٧
 .٨٩/نحل . ٤٦٨
 .٢٤/محمد . ٤٦٩
 .٨٢/ نساء .٤٧٠
 .٦٩، ص ١ج ,  کافی:ک.ر. ٤٧١
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  عقل)ب

. توאن سخن گفـت      به مرאد آیات و روאیت אست، فرאوאن می        یابی  و دست دربارۀ عقل، که منبع معرفت یا رאه فهم         
های دینـی אسـت،       یا منبع معرفتی دیگر آموزه    ) אعتباریات شارع (ع معرفتی אحکام شرعی     عقل אز آن نظر که منب     

 אخباریان با אستناد به روאیات نفـی قیـاس در پـی آن بودنـد تـا                  رسد  میبه نظر   . تر محتاج אست    به بررسی دقیق  
نفـی  ) روش معرفـت  منبع معرفتی یا    (و به هر عنوאن     ) אعتبارאت شرعی و غیر آن    (نقش عقل رא در تمامی موאرد       

در حـالی کـه אیـن روאیـات در صـدد نفـی روش                אند؛  آنان حتی برאئت عقلی رא نیز به אین بهانه نفی کرده          . کنند
אحکام شرعی אز אعتبـارאت شـارع אسـت و فلـسفۀ آن بـرאی               . אز عقل در אحکام شرعی هستند     , אستفاده ناصحیح

باریان بر روشنگر نبودن عقل در تمـامی مـوאرد          אخ توאند دستاویز   نمی  אین سخن  ٤٧٢.عقول אنسانی روشن نیست   
٤٧٣.گردد

 

 
 

  אجتهاد و تقلید)ج

אین شـیوه،   . تقلید، روشی عاقالنه و برگرفته אز سیرۀ عقال و به معنای مرאجعۀ غیرمتخصص به متخصص אست               
 :آیۀ نَفْر. با سیرۀ عقال سازگار و مورد تأیید قرآن و روאیات אست

لِیُنْذِرُوא قَوْمَهُمْ إِذא رَجَعُوא إِلَـیْهِمْ  یَتَفَقَّهُوא فِي אلدِّینِ وَ  رْقَةٍ مِّنْهُمْ طائِفَةٌ لِّ   فَلَوْ ال نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِ     ﴿
  ٤٧٤﴾لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ

 . بر אین نکته داللت دאرد که قرآن، אین سیرۀ عقالیی رא אمضا کرده אست
باید با مرאجعه بـه       شود که تمامی مردم می      گر می  אگر אصل مرאجعۀ غیرعالم به عالم نفی شود، אین معنا جلوه          

پذیر    אتفاق نیفتاده אست و به صورت عادی نیز אمکان         گاه  که هیچ אمری   אصول علمی، نیاز شرعی خود رא برآورند؛      
 .نیست

                                                 
مقصود אز قیاس فقهی، همان تمثیل منطقی אست؛ یعنی، به مجرد مشابهت دو موضوع، حکم یکـی אز آنهـا رא بـه دیگـری                    . ٤٧٢

، )علیهم אلـسالم (אین شیوه، که مورد אستناد فقیهان אهل رأی، همانند אبوحنیفه بود، مورد אنکار شدید אمامان معصوم    . سرאیت دهیم 
توאن با אستناد به      بنابرאین، نمی . تفاوت אین شیوه با قیاس منطقی کامالً آشکار אست        . ، قرאر گرفت  )علیه אلسالم (به ویژه אمام صادق     

مقصود אز قیاس אولویت آن אست که אگر قرآن، نسبت به پـدر و مـادر و                 . کنندۀ قیاس، قیاس אولویت رא نادرست شمرد        روאیات نفی 

توאنیم نتیجه بگیریم که هر אهانت دیگر یا کتک زدن آنها نیز حـرאم و ناپـسند    ، می﴾وال تَقُلْ لَهُما أفٍّ ﴿: فرماید  אحترאم به آنان می   
 .אست

قبـول אیـن سـخن بـدאن        . کند  تر آنکه عقل در شناخت مفاسد و مصالح אحکام رאهی ندאرد و אعتبارאت شارع رא درک نمی                  نکتۀ مهم 
ها אز دسـت      سازی و אنتخاب برتر رא در تمامی زمینه         هدאیت و آفرینش، אمکان بازنمایی، شفاف     معنا نیست که عقل به عنوאن چرאغ        

 .دאده אست
 .١١٧ ـ ١٥٤ص , جایگاه سیاسی عالم دین در دو مکتب אخباری و אصولی: ک.ر. ٤٧٣
وقتـى  , دא كنند و قوم خـود رא در دین آگاهى پی] אى بمانند و دسته[كنند تا    یאى كوچ نم   אى אز آنان، دسته    پس چرא אز هر فرقه    . ٤٧٤

 .١٢٢/ توبه بترسند؟] אز كیفر אلهى[ باشد كه آنان , بیم دهند،به سوى آنان بازگشتند



 

 



 

  

 

 جلسۀ سیزدهم

)٢(אَخباریان 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 ؛ شیعهی بر میرאث حدیثאخباریگریאت مثبت تفكر تأثیرخدمات و  آشنایی با  
 و אصـول  ی و نحـوۀ تعامـل آنـان بـا مبـان         אخبـاری  دאنـشمندאن    یبرخـ  آشنایی با    

 אخباریگری؛
 .אخباریگریفرجام بررسی  

 
 
 
 

 درآمد

بـر جامعـۀ شـیعی      رא  تأثیرگـذאری آن    تـوאن     نمـی  ولـی    نیـست؛ ، حرکتی پویا و پیشرو      אخباریگریمکتب  אگرچه  
 .و مثبتی رא אز خود بر جای نهادאین تفکر حدود دو قرن به فعالیت خود אدאمه دאد و آثار منفی . کرد אنکار

. فعالیتهای طرفدאرאن אین تفکر بـود  ثمرۀ منفی   ،پردאزی مجتهدאن   مقاومت در برאبر حرکت אجتهادی و نظریه      
אثـرאت  אز دیگـر   אی، سط در ساماندهی فرهنگ تـوده دאری عالمان متو אندیش و میدאن   منزوی شدن فقیهان ژرف   

 . אین تفکر بودمنفی
אحترאمی به عالمان پیشین، مهجوریت تدبر در قرآن، جمـود فکـری، پرهیـز אز                کروی، بی تندروی، ت אگر چه   

ولـی  مشهود אسـت؛    در تفکر و عمل برخی אز אخباریان        ... אعتنایی به تدبر و אجتهاد و        نوآوری و مبارزه با آن، بی     
قلی و אعتنای فرאوאن بـه  های ن گرאیش به آموزه. عوאمل نباید موجب نادیده אنگاشتن خدمات אین گروه گردد     אین  

نگاریهای حدیثی، تدبر و تأمل در متـون حـدیثی، تربیـت نـسلی جدیـد אز                  حدیث به عنوאن منبع معرفتی، جامع     
ج گرאیش عالمـان بـه       אو ، دیگر ی به عبارت  .אز جمله خدمات אین گروه به معارف شیعی אست        ... ن شیعی و    امحدث

 وאفی ،وسائل אلشیعه  ماندگار حدیثی همچون     نگاریهای  جامع .متون حدیثی، در قرنهای یازدهم و دوאزدهم אست       
 در אین زمان آغـاز شـده و         אندیشۀ بازگشت به متون نقلی نیز     . ترین ثمرאت אین تفکر אست      مهم אز   نوאر אال بحارو  

، رخیـا مَالذُ אألَ ،  لَوאمِع صاحبقَرאنی ،  روضة אلمُتّقین  همچون   ،کتابهای حدیثی   بر نویسی  شرح. گسترش یافته אست  
 آثـار و فوאیـد    אزبنـابرאین .  אسـت تفکر حدیثگرא مرتبط نیز با אین صحیفۀ سجادیه و کافیشروح گوناگون کتاب    

 .دبایست قدردאنی شو نده אز אین تفکر نیز میما باقی
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 عالمان مشهور אخباری
אین گـروه   . یر نیست گ  چندאن پرشمار و چشم   سالۀ אخباریان     با توجه به فعالیت دویست      ،  تعدאد دאنشمندאن אخباری  

 ، برخی אز אفرאد אلبته در אین میان. شوند  تقسیم می אخباریان تندرو و אخباریان معتدلۀبه دو دستخود معدود نیز 
 .אند نیز به غلط אخباری شمرده شده
 .کنیم  و برخی אز אین عالمان رא معرفی میپردאزیم می ی آندر אین بخش به توضیح אجمال

 
 

 یبادآمالאمین אَستر
 .سخن گفتیمهای مالאمین אسترآبادی به تفصیل  پیرאمون شخصیت و אندیشهدر مباحث پیشین 

 
 

 عالمه محمدتقی مجلسی
مجلـسی אول بـه سـتایش אز تفکـر مالאمـین            . ی אست یباقر مجلسی و אز شاگردאن شیخ بها       אو پدر عالمه محمد   

 نیـز אز אیـن      من ال یحضره אلفقیـه     بر کتاب    אونویسی    شرح. پردאخته و مبانی אخباریان رא ستوده אست      אَسترآبادی  
 ویـژه  بـه    ،و به مکتب حدیثی قـم     אست  ن کهن شمرده    ا خود رא پیرو محدث    ،אخباریان. گرفته אست نشئت  دیدگاه  

خـود کـه    در دو کتاب    نیز  مرحوم محمدتقی مجلسی    . ندشت אعتنا و אحترאم ویژه دא     ،) אهللا علیه  ةرحم(شیخ صدوق   
 شـرح   . پردאخته אسـت   من ال یحضره אلفقیه   به شرح   نگاشته شده،   فارسی   به زبان    دیگریبه زبان عربی و     یکی  

در موאجـه بـا     عالمه محمـدتقی مجلـسی،      . دאرد نام   لوאمع صاحبقرאنی  و شرح فارسی אو      رَوضةُ אلمتقین عربی אو   
אخبـاریگری  تمایل به   אو رא در گروه אخبارگرאیان م      باید  رو،  אز אین . ندאردאَسترآبادی رא   تندرویهای אمین   مجتهدאن،  
 .جای دאد

 
 

 ) ه١٠٠٧ ـ ١٠٩١( فیض کاشانی مالمحسن
 .کنیم رא بررسی میאکنون نگرش حدیثی אو .  آشنا شدیممالمحسن فیضنامۀ  در مباحث پیشین با زندگی

אیـشان  .  אسـت  אخباریگریهای אصلی אخباریان معتدل در نظام فکری           فیض کاشانی یکی אز پایه     مالمحسن
های خویش، تمسک به אخبار و دوری گزیدن אز אجتهـاد غیرمـأثور رא مطـرح و אز آن دفـاع                 نوشته در بسیاری אز  
 .کرده אست

 :، به تبیین אین نظریه پردאخته و نوشته אستوאفیمرحوم فیض کاشانی در مقدمۀ کتاب 
 و אصول فقـه رא      یان همرאه شدند   شیعیان با سنّ   ،پس אز پایان دورۀ حضور و غیبت صغری       

. گـذאری شـده بـود       نّیان بنیـان  אین אصول بر پایـۀ تفکـر אجتهـادی سـ          . برگرفتندאز آنان   
 و  کردنـد   می بسیاری אز אحکام شرعی رא به عقل و رأی خویش אستنباط             ،ین سنّ مجتهدא

برخـی אز شـیعیان نیـز روش        . شـمردند  مینظر خود رא در کنار حکم خدא و رسول حجت           
 ،آنـان .  אنـسانی رא جـایز شـمردند       אستناد به آرאی   نهاده و אجتهاد و      אستناد به אخبار رא کنار    

 رא تأویل نموده و نهی אز پیـروی אز          ط به منع אز אجتهاد و عمل به آرא        آیات و روאیات مربو   
 ادی در אحکـام و آرא  تفکـر אجتهـ  ،در نتیجـه .  دאنـستند   مربـوط  ظن رא به مسائل אعتقادی    

در حالی که   . نددش تفرقه دچار    نیز به אین  ن آنان   ی رא پدید آورد و مقلدא     אختالفهای شدید 
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تقلیــد ) لیــه אلــسالمع( אز אمــام معــصوم ،بایــست بــه جــای تقلیــد אز مجتهــد آنــان مــی
  ٤٧٥.کردند می

 رא بـرאی تـشریح      سَفینةُ אلنَّجـاة   و   אلحقُ אلمُبین ،  هאألُصولُ אألصیل های     رساله ) אهللا علیه  ةرحم (فیض کاشانی 
برخـی אز عنـاوین و    .  אز منـابع معرفتـی دیگـر نوشـته אسـت           دالیل خویش در گرאیش به אخبار و دوری گزیدن        

 :  אستبه شرح زیر אألصول אألصیلهسرفصلهای کتاب 
 هرگـز گمـرאه     ، فـرא گیـرد    )صـلی אهللا علیـه و آلـه       ( پیامبر   بیت  אهل  ـ کسی که دین خویش رא אز کتاب خدא و           ١

 ) אستناد به سنت در کنار אستناد به قرآن. (نخوאهد شد
 .آوری شده אست  در مصادر حدیثی ما جمع)علیهم אلسالم(ن امـ روאیات معصو٢
تـوאن فـروع مختلـف رא         אند که با אستفاده אز آنها می         אصول و قوאعدی رא بیان کرده      )علیهم אلسالم (אهل بیت   ـ  ٣

 . تبیین کرد
 .آید دست میه  بאهل بیتـ شارع مقدس در هر مسئله حکم مشخصی دאرد که تنها אز طریق ٤
 .در אصول אعتقادאت و אحکام عملی جایز نیست» گمان«و  »ظن«ردن بر ـ تکیه ک٥
یکـی  تقلید אز مفتی نیز     . گیرد فرאرא  های دینی     ـ بر هر مکلف وאجب אست که به تفقه در دین بپردאزد و آموزه             ٦

 ٤٧٦. אستهای دینی אز رאههای فرאگیری آموزه
 : אشاره کرده و نوشته אستسترآبادی אَگیری خویش אز אمین   به بهرهאلحق אلمبینאیشان در رسالۀ 

سترآباد، کـانَ یَـسکُنُ مَکَـةَ ـ     أَهلِ أَصحابِنا مِن أوَقَدِ אهْتَدَی لِبَعضِ مَا אهْتَدَیْتُ لَه، بعضُ 
طْـرאحِ طَریقـةِ   إِخبـارِ وَ نَّه یَقولُ بِوجوبِ אلْعَملِ بِاألإدْرَکْتُ صُحَْبتَه بها؛ فأَشَرَّفَهَا אهللاُ ـ وَقَدْ  

نَّـه  إِ يصولِ אلفِقهیَّةِ אلمُختَرِعَةِ وَلَعَمْـرِ ادِ وَאلقولِ بِاآلرאءِ אلمُبتَدِعَةِ وَترْכِ אستعمالِ אألُ   אالجته
 ٤٧٧.لَی אلسَّبیلِ אلصَّوאبِإ ذلك وَهو אلفاتُِح لَنا هذא אلبابَ وهادِینا فیه ي فصابَأَقَد 

 ،אهـل אسـترآباد אسـت      كـه    ی نیز،  אز دאنشورאن شیع   ی یك ،אم  كه فهمیده رא  برخی אز نكاتی    
و نائـل  א ساكن مكه بود و من در آنجا بـه مـصاحبت             یאو دیرزمان . بدאن دست یافته אست   

 برساخته  عمل كرد و روش אجتهاد و باورِ آرאی       אو بر אین باور אست كه باید به אخبار          . آمدم
 .אجتناب كرد) غیرمعصوم ( شده،كارگیری אصول فقه ساخته  אز به ورא رد نمود
وی ما باز نموده و مـا       رאو אین در رא به      . گوید   سخن به صوאب می    یسوگند كه و  به جانم   

 .ه אستدرست رهنمون کردرא به روش 
 :وאرد کرده אستدو אشکال אَسترآبادی  אمین به کار ، سخنאیشان در אدאمۀ

 ؛ـ تندروی و غلو دربارۀ אخبار و אدعای قطعیت روאیات کتب אربعه١
 . و ناسزאگویی آناننـ بدگویی و نکوهش مجتهدא٢

 . אَسترآبادی شده אستگردאنی عالمان شیعه אز سخن אمین یبه گفتۀ فیض کاشانی، אین دو אشتباه موجب رو
 

                                                 
 .١٤ ـ ١٨، ص ١، ج وאفی. ٤٧٥
: خالصۀ אین متون در پایان کتاب و به قلم مرحوم محدث אِرموی آمده אست. ٤٤ ـ  ١٥٢، ص אألصول אألصیلهکتاب : ک.ر. ٤٧٦

 .١٩٥ ـ ١٩٩همان، ص 
 .١٢، ص אلحق אلمبین. ٤٧٧
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 نکته
אو بسیاری אز نظـرאت بنیـادین אخباریـان رא          . انگر אستقالل אو در אین نظریه אست      بیبررسی نظرאت فیض کاشانی     

  و  تقلیـد رא تـا حـدودی بـاور دאرد          .کنـد   یت تأکید می   و بر אین حجّ    شمارد  ظاهر قرآن رא حجت می    אو  پذیرد    نمی
אگرچه به برخی אز     ،دאند  ن رא روא نمی   ، همچنین אو ناسزאگویی به مجتهدא     پذیرد   خاص می  אی  هدر محدود رא  אجتهاد  

شدۀ  تأیید    אحکام عقلی  فیض کاشانی  .خوאند  د و آنها رא אصول خودساخته می      کن  مبانی مجتهدאن אشکال وאرد می    
ی خاص دאرد که    در حقیقت، فیض کاشانی، تفکر    . کند  پذیرد و عقل رא به عنوאن نور אلهی معرفی می           شرع رא می  

 نـه   אسـت،  אخبـارگرאیی     مـروّج   مرحـوم فـیض،     کـه  تـوאن گفـت      می ،بنابرאین. ان אخباری و אصولی قرאر دאرد     یم
 ٤٧٨.אخباریگری

 
 

 ) ه١٠٣٣ ـ ١١٠٤ (حرّ عاملیشیخ 
پافـشاری אو   . مخالفان روش אجتهادی אست   אز  אز طرفدאرאن غیرאفرאطی طریقۀ אخباری و        نیز یکی    وسائلصاحب  

 :אند אی که برخی گفته تر אز فیض کاشانی אست به گونه گیرאنه بر אین نظریه، سخت
 هزبـد אی رא به جهت خوאندن کتاب אصولی شیخ بهایی بـه نـام                 طلبه אو شهادت و گوאهیِ   

 ٤٧٩.نپذیرفته אست
 : آورده אستهوسائل אلشیع پایانی کتاب دیאیشان در فوא

 ٤٨٠.دِلَّتِهِمأَخباریینَ وَنُبْذَةً مِن  אلْقَضاءِ مُعظَمَ طَریقةِ אألَکتابِولِ أَقَد عَرَفْتَ هُنا وفي 
ـ  אز دال  یא   با بخش אعظم روش אخباریان و شـمه        ء كتاب אلقضا  یאینجا و در אبتدא    ل آنهـا   ی
 .آشنا شدید

 های کتاب אلقـضاء   برخی אز سرفصل  . گیری אست    نیز ناظر به אین موضع     لشیعهوسائل א چینش אبوאب و روאیات     
 : אستبه شرح زیر

 ٤٨١.مامِ فَیَحْکُمُ بهو مَن یَروِي حُکمَ אإلأمامُ الّ אإلإحدٍ أنْ یَحْکُمَ أَ ال یَجوزُ لِ):٣(باب 
 .ادر كند شرعی صكند، حكمی ی حكم م پایۀ آن كه بر، حكم אمامكسی جز אمام یا رאویجایز نیست 

  ٤٨٢. تَحریمُ אلحُکمِ بِغَیرِ אلکتابِ وאلسنةِ):٥(باب 
 عَدمُ جَوאزِ אلْقَضاءِ وَאلحُکْمِ بِالرأي وَאالجتهادِ وאلمَقاییسِ وَنَحوِهـا مِـن אالِسـتنباطاتِ אلظَّنیَّـةِ فـي نَفـسِ                    ):٦(باب  
  ٤٨٣.حکامِ אلشَّرعیةאأل

                                                 
یادنامـۀ  به قلم محمدرضـا حکیمـی در کتـاب          » אخباریگری و אخبارگرאیی  «برאی آشنایی بیشتر با אین دو אصطالح، به مقالۀ          . ٤٧٨
مؤلف سعی در روشن ساختن אین مطلب كه گرאیش به אخبـار بـه عنـوאن یكـی אز مبـادی معرفـت         .  مرאجعه کنید  אهللا مرعشی   آیت

 .یسته و الزم אستدینی، پسندیده، شا
همچنین مؤلف گرאیش به אخبار رא      . نهد  های دینی אز אحادیث معصومان رא אخبارگرאیی نامیده אست و آن رא אرج می               אیشان אخذ آموزه  

 .كند دאند و ضمن ردّ אخباریگری، אخبارگرאیی رא تقویت می אز אخباریگری، با معیارهای ذكرشده، جدא می
 .١٠٤، ص ٧، ج روضات אلجنّات: ک.ر. ٤٧٩
 .٦٩، ص ٣٠، ج وسائل אلشیعه. ٤٨٠
 .٣١، ص ٢٧همان، ج . ٤٨١
 .همان. ٤٨٢
 .٣٥همان، ص . ٤٨٣
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علـیهم  (عمَلُ فیه بِنصٍّ عـنهم  فیما یَقولُ بِرأیِه وفیما ال یُ) لیه אلسالم ع( عَدَمُ جَوאزِ تَقلیدِ غَیرِ אلْمَعصومِ       ):١٠(باب  
 .)אلسالم

 جایز  ،كند  یپایۀ قول معصوم عمل نم     تقلید אز غیر معصوم در آنچه كه אستنباط خود אوست و در آنچه كه بر              
 .نیست

علـیهم  (الّ بَعـدَ مَعرفَـةِ تَفـسیرِها مِـن אألئمـة       إ حکامِ אلنظریَّةِ مِن ظَوאهِرِ אلقرآنِ     عدمُ جَوאزِ אستنباطِ אأل    ):١٣(باب  
 .)אلسالم

) علـیهم אلـسالم   (ن  امعصومطریق   مگر آنکه تفسیر آن אز       ،אستنتاج אحکام نظری אز ظوאهر قرآن جایز نیست       
 .فهمیده شود

ـ     (حکامِ אلنظریَّةِ من ظوאهرِ کالمِ אلنبيِّ        عدمُ جَوאزِ אستنباط אأل    ):١٤(باب    عـن غَیـرِ     یِّّ אلمَـرو  )هصلی אهللا علیه و آل
 ٤٨٤. ما لَمْ یُعلَمْ تَفسیرُه مِنهم)علیهم אلسالم(جَهةِ אألئمة 

بیـت روאیـت شـده         طریق אهـل    אز غیرطریقی   كه אز    نبوی אز ظاهر كالم     جایز نبودن אستنباط אحكام نظری،    
 .كه تفسیر آن كالم توسط אیشان معلوم نگرددباشد تا زمانی 

 پس אز نقل روאیات عرضۀ حـدیث بـر          אو ؛ برאی مثال  موאرد بسیار شفاف אست   تفکر אخباری אیشان در برخی      
 :نویسد میقرآن 

رאدَةُ אلعَرْضِ علی אلکتـابِ وאلـسُّنةِ       إِنَّ אلْعَرْضَ عَلَی אلقرآنِ وَحْدَه لَمْ یُصَرَّحْ بِه بِل یُحْتَمَلُ           إِ
حَـدیثَیْنِ אلمَُتعارِضَـیْنِ وَیُحتَمَـلُ      مَعاً بِحَملِ אلمُطلقِ علی אلمُقیَّدِ ویُحتَمَلُ אالِختـصاصُ بِال        

 ٤٨٥.אلتَّقیةُ
 بلكه אحتمـال دאرد بـر        אست،  در روאیات تصریح نشده    یبر قرآن به تنهای   ) حدیث(عرضۀ  

 عرضه بر كتاب و سنت با هم بوده باشـد و אحتمـال دאرد               ،پایۀ حمل مطلق بر مقید، مرאد     
 . یا אز باب تقیه باشد،در خصوص دو روאیت متعارض

אیـشان  אخباریگری  ین אبوאب و سخن آخر אیشان، یعنی حمل روאیات عرضۀ حدیث بر تقیه، بیانگر تفکر                عناو
 .تبه آن אشاره شده אسאست که در مباحث پیشین 

 مُطیعـاً لِـأمرِ     ، مُخالفاً لِهَوאه  ، حافظاً لدینِه  ،فأمّا مَن کانَ مِن אلفقهاءِ صائناً لِنفسِه      «، ذیل روאیت    وسائلصاحب  
 :نویسد می» عَوאمِ أنْ یُقَلِّدوهلِلْ فَ،مَواله

 جتهادِ وאلظنِّ وذلك ال   אلتَقلیدُ אلمُرَخَّصُ فیه هنا، أنّما هُوَ قَبُولُ אلرِّوאیَةِ، ال قَبُولُ אلرَأيِ وאال           
عتمادُ علیه فـي אألصـولِ      عَلی أنَّ هذא אلحدیثَ ال یجُوزُ عندَ אألصولیّین אال        ... خِالفَ فیه   

 خبرٌ وאحدٌ مرسَلٌ ظنيُّ אلسندِ وאلمتنِ ضعیفاً عنـدَهم ومُعارضُـه متـوאترٌ    وال في אلفروعِ لِأنه 
 ٤٨٦. אلسندِ وאلدَاللةِ ومع ذلك یُحتَمَلُ אلحملُ عَلَی אلتقیةقطعيَُّ
شـده در אیـن حـدیث، فقـط پـذیرش آنچـه روאیـت                  אجازه دאده  منظور אز تقلیدِ  : گویم  می
 و אیـن معنـایی אسـت کـه هـیچ            وی پذیرفتن رأی و אجتهـاد و گمـان           אست نه  ،كند یم

 אصولیان معتقدند کـه אعتمـاد بـر حـدیث نـامبرده در              אین حال با  . אختالفی در آن نیست   
 مـتن آن ضـعیف       אین حدیث، مرسل؛ سـند آن مـشکوک؛        אصول و فروع روא نیست؛ زیرא     

                                                 
 .٢٠٦همان، ص . ٤٨٤
 .١٢٤همان، ص . ٤٨٥
 .١٣٢همان، ص . ٤٨٦
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אما بـا אیـن    . אست و با حدیثی که متوאتر و متن آن قطعی و یقینی אست، در تعارض אست               
 .مال حمل آن بر تقیه نیز وجود دאردهمه אحت

 .تقلید אز غیرمعصوم، یکی אز مبانی אصلی אخباریان بوده אستندאنستن  جوאز پیشتر گفتیم که
 در کتاب گرאنقدر خویش، تمامی روאیات مربوط به هر فـرع فقهـی رא مطـرح                 وسائل آخر آنکه صاحب     نکتۀ
مگر آنکه آیه در ضمن حدیثی نقـل شـده           نکرده אست    אی  هیچ אشاره  ، به آیات مربوط به آن موضوع      ، ولی کرده
אهل  بدאن، بدون אستفاده אز אحادیث        نکردن אین شیوه، برگرفته אز نگرش אخباریان به آیات قرآن و تمسک          . باشد
 .אست) علیهم אلسالم(بیت 
 
 

 ) ه١١٠٧ ـ ١١٨٦(شیخ یوسف بحرאنی 
الش دقیق مجتهدאن رא با گرאیش معتدل אخبـاری         אو ت . شیخ یوسف بحرאنی אز گروه فقیهان متتبع אخباری אست        

 ١١٠٧ אو در سـال   .  سـامان دאده אسـت     هאلحـدאئق אلناضـر   ترکیب نموده و نمونۀ مناسب و قابل توجهی رא با نام            
 .  در کربال وفات کرد هجری١١٨٦ در بحرین متولد شد، در میانۀ عمر در אیرאن زیست و در سال هجری

در אیـن دورאن   بـود کـه      ی شخصی و אجتماعی   و سرאسر گرفتاریها   ، پرخطر دورאن زندگی אو دورאنی پرآشوب    
 . אیرאن و عرאق گذشت،بحرین

 جنـاب شـیخ     .حوزۀ علمی آن دیـار شـد       عمر אیشان در کربال سپری شد و موجب رونق           بیست سال پایانی  
طقـی بـا     من אی  و بـه گونـه    بـود    אو پـاک و عفیـف      زبـان . گرאیانۀ אخباری دאشـت      אعتدאل ییوسف بحرאنی، تفکر  

 .شد رو میه ب ن و אخباریان رومجتهدא
אدب سـخن،  .  آمـده אسـت    هאلحدאئق אلناضر در مقدمۀ مفصل אیشان بر کتاب       אخباریگری  تبیین مبانی نظری    

انگر سالمت نفـس شـیخ یوسـف        گویی در אین مقدمۀ بلند، بی       אز درشت زیبایی کالم، אحترאم به فقیهان و پرهیز        
  ٤٨٧.بحرאنی אست

گونـه   گرאیانۀ شیخ مفید و سـید مرتـضی אیـن           אصول ه تفکر אخبارگرאی شیخ صدوق و آرאی      اره ب אیشان با אش  
 در אدאمـه    حـدאئق صـاحب   .  نکوهش نیست  شایستۀ  وجه هیچشمارد که به       رא، אمری عادی می    تفاوت در אجتهاد  

 :نویسد می
 صـاحبِ אلفوאئـدِ     عتـسافِ إلّـا مِـن زَمَـنِ       وَلَم یَرتفِعُ صَیتُ هذא אلخِالفِ وال وقوعِ هـذא אال         

 فَإنَّه قد جَرَّّدَ لسانَ אلتشنیعِ عَلَـی אألصـحابِ          ، سامَحَه אهللاُ تَعالَی بِرَحمَتِه אلمَرضِیّةِ     ،אلمَدَنِیّة
 ذلك أيَّ إسهابٍ وأکثَـرَ مِـن אلتَعَـصباتِ אلتـی ال تَلیـقُ بِمِثلِـه مِـن אلعُلَمـاءِ                      وأسهَبَ في 
 ٤٨٨.אألطیابِ

 که خدא با رحمت     ،ه אلمدنیّ  אلفوאئد  تا زمان صاحب   پروאیی  یآوאزۀ אین אختالف و وقوع אین ب      
و زبان نکوهش رא بر دאنشورאن گـشود و بـسیار           א אما   . برنیامده بود  ،وאسع خود אو رא بیامرزد    

 چنـین دאنـشمند     ایـستۀ  بـه خـرج دאد كـه ش        یبات بـسیار   كرد و تعـصّ    یرو در آن زیاده  
 . نبودیא فرهیخته

                                                 
 .١ ـ ١٦٧، ص אلحدאئق אلناضرهمقدمۀ . ٤٨٧
 .١٧٠، ص ١، ج אلحدאئق אلناضره. ٤٨٨
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کند و در تحلیل و نقد نظرאت آنان אز سیرۀ علمـی              ی شیعه با אحترאم یاد می     ، אز فقها  حدאئقאو در متن کتاب     
دאند و آن رא طریق        مجلسی می  وش عالمه شیخ یوسف بحرאنی، روش خود رא همانند ر       . کند  و مقبول پیروی می   

  ٤٨٩.شمارد میانه می
خباریـان مبنـی بـر       و نظریـۀ אفرאطـی برخـی אز א         کنـد   رآنی، نظر شیخ طوسی رא تأیید می       آیات ق  אو در فهم  

 قبـول قوאعـد فقهـی و معیارهـای برگرفتـه אز      ٤٩٠.شـمارد   ظوאهر تمامی آیات قرآن رא مـردود مـی        ناپذیری  فهم
 ؛تر بودن אو به مجتهدאن אست       انگر نزدیک بی) به تعبیر مرحوم بحرאنی   (صلیّه  باحۀ אَ  همانند אِستصْحاب و אِ    ،אحادیث
אو در مسئلۀ برאئت، قائل بـه توقـف         . شود  אین کتاب دیده می   می  تمایز تفکر אو و مجتهدאن אصولی در تما       אگرچه  

دאنـد و آن رא نفـی          علم אصـول رא אز אهـل سـنت مـی           ٤٩١.پذیرد  دربارۀ אصل برאئت نمی   رא  אست و نظر مجتهدאن     
 ٤٩٣.کند پذیرد و مطابق با نظر אخباریان عمل می  چهارگانۀ אحادیث رא نمی  تقسیم٤٩٢.کند می

 و تنهـا    کنـد   که אز کتب مشهور شیعی نقل شده אست، خوددאری می         אسناد روאیاتی   بحرאنی معموالً אز بررسی     
אو دالیـل   . ادאنه אسـت  شیوۀ אو در نقل אقوאل فقیهان پیشین، مبتنی بر تفکر نقّ          . پردאزد  به بررسی داللت متن می    

تتبـع  . پـردאزد   ز آن مـی   پذیرد و با אستناد به روאیات، به نقد אین تفکر و نتیجۀ حاصـل א                شده رא نمی   غیرنقلی אرאئه 
 بـه  אز אیـن رو، کتـاب אو در روزگـارאن   . فرאوאن و دقیق در אخبار، شیوۀ رאیج مرحوم بحرאنی در אین کتـاب אسـت       

آوری אحادیـث بـدאن אسـتناد          جمـع  و برאی نقل אقـوאل و     אز سوی فقیهان پذیرفته شده אست       عنوאن کتاب مرجع    
 ٤٩٤.شود یم
 
 
 

 )ه ١١٧٨ ـ ١٢٣٢(میرزא محمد אَخباری 
 ،ترین فرد אز گروه אخباریان אست که پس אز غلبۀ مرحوم وحید بهبهانی بر אخباریان                میرزא محمد אخباری، אفرאطی   

 .به ترویج אین مسلک پردאخته אست
אو فـردی   .  در هندوستان زאده شد و پس אز تحصیالت אولیه به عرאق مهاجرت کرد              هجری ١١٧٨אو به سال    

گفـت و شـعر       ختلف تخصص دאشت و به زبان فارسی و عربی سـخن مـی             که در علوم م    بودباهوش و سخنور    
 روאج تفکـر    سببتخصص و تبحر دאشت و همین موضوع         در مباحثه و جدل نیز       میرزא محمد אخباری  . سرود  می

 جفر و طلسمات نیز مطلع بود و אز آن برאی پیشبرد مقاصد خویش              אو אز علوم غریبه،   . شدאو در میان تودۀ مردم      
 .کرد אستفاده می

، אز אیـن رو     ه بـود  دش  به آنان  وی، سبب دشمنی אو با مجتهدאن و ناسزאگویی         אخباریگریتعصب شدید אو در     
אقامت אو در تهرאن    .  و אو رא مجبور به ترک عرאق و مهاجرت به אیرאن کردند            مجتهدאن به مخالفت با אو برخاستند     

 حکومت و شخص شـاه      در אین زمان אز سوی    .  درگیریهای אیرאن و روسیه بود     شاه و  مصادف با سلطنت فتحعلی   

                                                 
 .همان، مقدمۀ دوم. ٤٨٩
 .همان، مقدمۀ سوم. ٤٩٠
 .١٢١ ، ص١٠همان، ج . ٤٩١
 .١٤٤، ص ١٨همان، ج . ٤٩٢
 .١٦٥، ص دُرَر אلنجفیّه. ٤٩٣
 .٣١٤ ـ ٣١٧، ص ٢، ج نامۀ جهان אسالم دאنش: ک.ر. ٤٩٤
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 ، سـپاه روس   گویی אو دربارۀ قتل فرماندۀ     پیش ویژه به   ،אلعاده  برخی אز کارهای خارق    אنجام. شد  محترم دאنسته می  
نشینی کنـد      אو پیشنهاد کرد که چهل روز چله       אند که   نقل کرده . אلعاده بیابد    نزد شاه مقامی فوق    אوموجب شد که    

 سپاه روس رא در تهرאن حاضر کند به شرط آنکه شاه نیز روش אخباریان رא روאج دهد                  رِ فرماندۀ ه دنبال آن س   و ب 
هـا موجـب    نشینی پس אز אنجام אین عمل، خانوאدۀ سلطنتی אز بیم آنکه אین چله         . و تفکر אجتهادی رא منسوخ کند     

 . و אو رא روאنۀ عتبات کردند، عذر אو رא خوאستنددزیان آنها شو
ره بـا حکـم برخـی אز مجتهـدאن،           نیز در אمور אختالفی سردאرאن عثمانی دخالـت کـرد و بـاالخ             אو در عتبات  

 . به دست تودۀ مردم به قتل رسید هجری١٢٣٢ و در سال אلقتل شمرده شد وאجب
אست که אز همۀ وسایل ممکن برאی مبـارزه بـا   אخباریگری میرزא محمد אخباری نمونۀ شاخص تفکر אفرאطی       

در אیـن   . بار تاریخ حدیث شیعه אسـت      ، אز نقاط تاریک و تأسف      אو با مجتهدאن   مبارزۀ. ته אست مجتهدאن بهره گرف  
ی بـرאی   دورאن مباحثات علمی جای خود رא به بدگویی و ناسزא دאده و אستمدאد אز قدرتهای محلـی و حتـی سـنّ                     

 یک فرقه و   به صورت    در אین زمان  אخباریگری   دیگر،   یبه عبارت .  جایز شمرده شده אست    ، و رأی  برد دیدگاه پیش
 .نه یک تفکر علمی بروز كرده אست

 
 
 

 دیگر عالمان אخباری 
 :توאن אشاره کرد میزیر  به אفرאد ،رو و یا אفرאطی אز دیگر عالمان אخباری، خوאه میانه

  ؛) ه١١١٢م (אهللا جزאئری  ـ سید نعمت
 אست و تفاوتهای کلی و جزئـی روش         ارِسینمُنْیَةُ אلمُم  אو نگارندۀ کتاب     ؛) ه١١٣٥م  (ـ شیخ عبدאهللا سَماهیجی     

 .شمرده אست אخباری و אجتهادی رא در چهل ماده بر
 ؛) ه١١٨١م (ـ شیخ حسن אَخباری 
  ؛) در خرمشهرهجری ١٢٧٥متوفای (ـ میرزא علی אَخباری 

  ؛) ه١٣١٨م (ـ میرزא حسین אَخباری 
  ).ه ١٣٧٢م (אهللا אَخباری  ـ شیخ عنایت

 
 
 

 ری یا אصولی؟عالمه مجلسی؛ אخبا
همچنین אیشان در گـرאیش بـه אخبـار אهـل بیـت             . אخباریگری بود روאج تفکر   زمان با     همحیات عالمه مجلسی    

 نیز אز پیروאن و حتی אز سردمدאرאن אیـن          ) אهللا هرحم ( مجلسی شهره بودند؛ אز אین رو، تصور شده אست که عالمه         
 .تفکر אست

 :کند  به אین تصور کمک کرده אست و آن رא تقویت میعالوه بر موאرد فوق، قرאئن و شوאهد زیر نیز
אز אین رو طبیعـی  . אست بوده ویـ پدر عالمه مجلسی به אخباریان گرאیش دאشته و عالمه مجلسی نیز شاگرد        ١

 . אست که متأثر אز پدرش باشد
 . אستنگاشته شدهبه دست אیشان و در אین دورאن ، بحار אألنوאر حدیثی شیعه،  ترین جامع ترین و بزرگ ـ مهم٢
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 ٤٩٥.گرאیانه و مخالفت با فیلسوفان در آثار عالمه مجلسی مشهود אست ـ نقد تفکر عقل٣
 .دشو های אیشان مشاهده می نیز در نوشته و سعی در توجیه آن متون ـ نقل روאیات ضعیف٤
 .אند אی אز شاگردאن عالمه مجلسی تفکر אخباری دאشته ـ برخی אز אستادאن و پاره٥

 زیـرא عالمـه بـا    ،شـمارند  ن אخباری و אصولی میایم مجلسی رא فردی مه، برخی אز محققان، عالمهبا אین ه  
 ٤٩٦.مخالفت کرده אستאخباریگری برخی אز مبانی 

 و אعتماد شدید    الیتهای فرאوאن حدیثی  با وجود فع   انگر آن אست که   بی عالمه مجلسی دقت و تأمل در آثار      אما  
. متفاوت אست  אخباریگری به طور کامل   ، مبانی فکری אیشان با تفکر       )لسالمعلیهم א (אهل بیت   אیشان بر روאیات    

 قوאعـد אجتهـاد و روش   با وجود آنکه در زمان אو تفکر אخبـاریگری در دورאن אوج خـود بـود، بـا אیـن همـه وی                
 .دאده אست مطابق آنها فتوא میو بود ن رא پذیرفته אمجتهد
 انאخباریتوאن אو رא در زمرۀ     نمی، و حتی    عالمان אخبارگرא دאنست   אز    عالمه مجلسی رא نیز    بایست  ین، می بنابرא

 .رو قلمدאد کرد نهمیا
 
 
 

 אخباریگری تفكر ی با مبانی مجلس عالمهنحوۀ تعامل
تـرین مـسائلی אسـت کـه در تبیـین دیـدگاه               אز جملۀ مهم   با مبانی אخباریان     رویارویی عالمه مجلسی  چگونگی  

ؤثر אست؛ אز אین رو، لذא در אین بخش چگونگی موאجهـۀ אیـشان بـا مبـانی                  אیشان در موضع אخباریگری بسیار م     
 .کنیم אخباریان رא بررسی می

 
 

 אجتهاد و تقلید 
 و تقلیـد غیرمجتهـد אز       دאنـد   ، همانند אصولیان و بر خالف مجتهدאن، אجتهاد رא وאجب کفایی می           عالمه مجلسی 

 ٤٩٧.دکن مجتهد رא وאجب عینی قلمدאد می
 
 

 ت یّنفی تقلید אز م
 ٤٩٨.كند ت رא نفی مین، تقلید אز میّمسئله، همانند مجتهدא در אین ،عالمه مجلسی

 
 

                                                 
 .٣٠ ـ ٥٣، ص ١٣٦٥، مردאد و شهریور ١٧، شمارۀ کیهان אندیشه، »نقد تهافت غزאلی«مقالۀ . ٤٩٥
؛ حـسین مدرسـی     ٢٠٠، ص    مجلـسی  عالمه؛ حسن طارمی،    ٤٢٨، ص   عالمه مجلسی بزرگ علم و دین     علی دوאنی،   : ک.ر. ٤٩٦

 ... . و ٢٥١، ص ١، ج نامۀ عالمه مجلسی زندگیאلدین مهدوی،  ؛ مصلح٥٩، ص אی بر فقه شیعه مقدمهطباطبایی، 
 .٩٨، ص ١، ج مرآة אلعقول. ٤٩٧
 .١٤ و ١٣، ص نظم אللئالی. ٤٩٨
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  به علم אصولنیاز
אی در علـم   صدد بوده تا رسـاله   و در٤٩٩ אست شمرده  عالمه مجلسی، آشنایی با علم אصول رא אز مقدمات אجتهاد           

 ٥٠٠. بیاوردبحار אألنوאر بیست و پنجم در جلد تألیف کند و آن رאאصول 
 אجماع
 بدیهی אست که مقصود אز אجماع در سخن         ٥٠١.کند   و بدאن אحتجاج می    شمرد  میت   مجلسی אجماع رא حجّ    عالمه
 .  אست که موאرد آن محدود אست٥٠٢ אجماع دخولی،אیشان

 
 

 ظاهر قرآن
. کند  می رא با آیات قرآن آغاز       نوאربحار אأل دאند و تمامی אبوאب فقهی و غیرفقهی          אیشان ظوאهر قرآن رא حجت می     

بنـدی آیـات    موضوعنوعی توאن אین کتاب رא   گسترده אست که میبه قدری بحار אألنوאرאستناد به آیات قرآن در   
 .قلمدאد کردقرآن 

 
 

 אصل برאئت
אمـا عالمـه    . باید אحتیاط کرد و دلیلی بـر אصـل برאئـت وجـود نـدאرد                   אخباریان אعتقاد دאشتند که در موאرد شبهه      

 ٥٠٣.ت אستباحه و حلیّنان مخالف و همسان با אصولیان قائل به אِآبا مجلسی در אین زمینه 
 در دسـت    ٥٠٤﴾وَلِلَّهِ אلْمَشْرِقُ وَאلْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوא فَـثَمَّ وَجْـهُ אللَّـهِ          ﴿ سخنی אز عالمه مجلسی در تفسیر آیۀ      
 :نویسد می  אیشان.אست ،گفته  موאرد پیشبه ویژه در ،אست که شاهد زیبایی بر تفکر אصولی אیشان

ةِ مـا   אآلیةُ بِعُمُومِها وإطالقِها یَدُلُّ عَلَی جَوאزِ אلصالةِ علی غیرِ אلقِبلةِ مطلقـاً وصـحّ             : أقول
فما خَرَجَ منها بِدلیلٍ مِن إجماعٍ أو غیرِه فهـو          . وَقَعَ منها لِغَیرِها مطلقاً ونسخُها غیرُ معلومٍ      

 .خارجٌ به وغیرُ ذلك دאخلٌ فیها
حکام وهذه مؤیدةٌ بأصل אلبرאئةِ      אلقبلة אآلتیةُ فهي معارِضَةٌ لهذه אآلیةِ في أکثر אأل         وأمّا آیةُ 

 ٥٠٥.قویأَفَما لَم یَنضمَّ إلیه شیءٌ آخَرُ مِن إجماعٍ أو نصٍ فالعملُ بهذه אآلیةِ فیه 

 یكند و صـحت نمـاز       یقبله داللت م  بر جوאز نماز بر غیر      آیه به شكل عام و مطلق خود        
پـس  .  كه نسخ آیه نیز معلوم نیست      یکند، در حال    تأیید می ،  قبله אنجام شود  رא كه بر غیر     

                                                 
 .١١ و ١٠همان، ص . ٤٩٩
 .٢٠، ص ١، ج مالذ אألخیار. ٥٠٠
 .٢٨٨ص ، ٢، ج یادنامۀ عالمه مجلسی. ٥٠١
نیـز همـین نظـر رא دאرد و در میـان            ) علیـه אلـسالم   (كند كه معصوم      אجماع عالمان شیعی بر یک حكم یا نظریه، داللت می         . ٥٠٢
אیـن  . كننـدگان אسـت     در گـروه אجمـاع    ) علیـه אلـسالم   (بنابرאین، حجیت אجماع به سبب دאخل بودن معصوم         . کنندگان אست   אجماع

 .گویند بردאشت אز אجماع رא אجماع دخولی می
 .٣٣، ص ٨١، ج بحار אألنوאر؛ ١٨١ و ١١، ص نظم אللئالی. ٥٠٣
 .١١٥/ بقره. ٥٠٤
 .٣٤ و ٣٣، ص ٨١، ج بحار אألنوאر. ٥٠٥
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 پذیرفته אسـت    ،ل אجماع یا جز آن אز حكم جوאز آیه خارج شود          ی אز دال  ردی كه با یكی   موא
 .و دیگر موאرد در حكم آیه دאخل אست

ها فَـوَلِّ وَجْهَـکَ َشـطْرَ    فَلَنُوَلِّیَنَّـکَ قِبْلَـةً تَرْضـا     ﴿[ ، که بعد אز אین خوאهد آمد      ، قبله אما آیۀ 
 אز אحكام با אین آیه در تضاد אسـت و آیـۀ אول              ی در بسیار  ]١٤٤/ بقره: ﴾אلْمَسْجِدِ אلْحَرאمِ 

 که دلیل دیگری چون אجماع یـا نـص در           ، تا زمانی  بنابرאین. شود  با אصل برאئت تأیید می    
 . אول الزم אست  عمل به آیۀ، نیاید موردآن

 . شده אستیאصل برאئت و ظاهر قرآن در אین سخن تلقحجیت אجماع، بنابرאین، 
 
 

 بندی אحادیث  دسته

بندی چهارگانۀ אحادیث رא منکرند، عالمه مجلسی در بسیاری אز کتابهای خویش אز               خالف אخباریان که دسته    بر
 ضـعیف «، بـسیاری אز متـون آن رא   کـافی گونه که אو در شرح کتاب شریف         بدین. אین روش אستفاده کرده אست    

 . خوאنده אست»علی אلمشهور
 در  ، بـا אیـن همـه وی        بسیار زیاد אست   ،کافی ویژه به   ،گفتنی אست که אعتماد عالمه مجلسی به کتب کهن        

 .אز مبنای فقیهان אستفاده کرده אست) حکامتهذیب אألشرح ( خیارمَالذُ אألَو همچنین ) كافیشرح  (مرآة אلعقول
 
 

 عقل

. ن و قبح ذאتـی عقلـی معتقـد אسـت    سْ و به حُکند  אستناد می عقل فطری  عالمه مجلسی در مباحث אعتقادی به     
گـرא   توאن عالمه رא عقـل      ی نم  אلبته ٥٠٦.אیشان در بحث وحدت صانع، אدلۀ عقلی رא بر אدلۀ نقلی مقدم کرده אست             

در . کند دאرد و بر دالیل عقلی אعتماد نمی  جانب نقل رא مقدم می     אو زیرא در موאرد تعارض بین عقل و نقل،          ،نامید
کنـد و    رא عقل کامل معرفی می)علیهم אلسالم ( אمامان معصوم     و شمرد  אعتباریات شرعی نیز عقل رא حجت نمی      

 به نظر   ٥٠٧.ددאن   و فاقد حجیت مطلق می      رא عقل ناقص   عالمه عقول غیرمعصومان  . دאند   رא حجت می   انآنسخن  
بـه بـاور عالمـه    . ناخت حجت کـاربرد دאرد  و ش  در مرحلۀ شناخت خدא و وحدאنیت ذאت باری تعالی         אیشان، عقل 

های دینی    رعی و آموزه   خود در فهم אعتبارאت ش     ، به ناتوאنی  )علیهم אلسالم (ت پیامبر و אمامان      אز شناخ  پسعقل  
 ٥٠٨.دאرد و نظر آنان رא بر خویش مقدم میکند  می אعترאف

  هـای عالمـه     رز آن در حاشـیه     نمونۀ با   و متکلمان عقلی نیز مشهود و      ناهمگونی نظرאت אیشان با فیلسوفان    
 .  نمایان אستنوאربحار אأل بر مجلدאت אول کتاب ) אهللا علیهةرحم(طباطبایی 

                                                 
 .٢٣١، ص ٣همان، ج . ٥٠٦
 .١٤٣، ص ١همان، ج . ٥٠٧
 .همان. ٥٠٨
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 تبا آن مطابقـ   אگرچه   ، אست تر  بنابرאین، در אرتباط با عقل و نقل، نظرאت عالمه مجلسی به אخباریان نزدیک            
 .شمرد یآن رא بسیار كم مکاربرد  محدودۀ ی ول،پذیرد یت عقل رא م، حجیّی אجمالאی ه به گونی، یعن٥٠٩تام ندאرد؛

 
 

  با فقیهان و عالمان رویاروییچگونگی 

 ولی عالمه مجلسی نسبت بـه       ، دאرند،  به ویژه عالمه حلی    ،אی نسبت به فقیهان     گیری خصمانه    موضع ،אخباریان
  ٥١٠.کند رאوאن یاد می رא با אحترאم ف، به ویژه عالمه حلی، و نام آنانکند قیهان بسیار با אحترאم برخورد میف

 ٥١١.گونه دאرد گرא همانند خوאجه نصیر طوسی نیز برخوردی אین  متکلمان عقلباאو 
 
 
 

 אخباریگریفرجام 
 وאکنشی تند به برخی אز مبانی و معیارهای אصولیان و فقیهـان بـود کـه قـدرت تخریبـی مناسـبی                       אخباریگری
 .کر مقبول و مستمر باشدتوאنست بستری برאی سازندگی معیارها و تف  ولی نمی،دאشت

توجهی   بید و   قطع אرتباط بین مجتهد و مقلّ     . آمده در جامعه، منفعل بود     אین تفکر در موאجهه با حوאدث پیش      
 نمود که אین حرکت ناتمام      در چنین وضعیتی، طبیعی می    . کرد  کل رא אفزون می   نیز مش پیشین   به میرאث فقیهان  
 .و ناقص بماند

 های فکـری گونـاگون و متنـوع در میـان            هنحلبه وجود آمدن     אین نظریه و     یستأسفاصله گرفتن אز دورאن     
 .شدאخباریان موجب تضعیف אین تفکر 

אعتمادی عالمـان و مـردم        بی  نیز، אسباب  وجود برخی אز אخباریان אفرאطی و حمالت شدید آنان به مجتهدאن          
و و منـصف، کـه برخـی אز مبـانی אصـلی             ر  ظهور برخی אز אخباریـان میانـه      همچنین  . رא فرאهم آورد  به אخباریان   

 .رساند  به אفول אین تفکر یاری ، אخباری و אصولی دאشتند بودند و حالتی میانمجتهدאن رא پذیرفته
 و کردنـد  مـی אنتقـاد  אَسترآبادی אمین ، به صرאحت אز تندروی مالאخباریان متأخر، همانند شیخ یوسف بحرאنی     

 .پذیرفتند برخی אز مبانی אصلی אو رא نمی

 همچون مجلسی אول، فـیض  ،אز منظر دیگر، در سالهای אول تشکیل אین تفکر، گروهی אز عالمان فرهیخته            

و  عـالم    های ولی پس אز گذشت پنجاه سـال، شخـصیت         ،گام بودند  فکر و هم   ، با آن هم   وسائلکاشانی و صاحب    

                                                 
 .٧٠ ـ ٨٢، ص عالمه مجلسی؛ אخباری یا אصولیعلی ملکی میانجی، : ک.ر. ٥٠٩
 .٤٨ ـ ٤٩همان، ص : ک.ر. ٥١٠
مؤلف محترم در אین نگاشتۀ بلند به زیبایی، مبـانی  . ١٧ ـ  ٩٧رאی آشنایی بیشتر در אین موضوع رجوع کنید به همان، ص ب. ٥١١

نوشتۀ كوتاه ما نیز برگرفتـه אز אیـن مقالـه           . فكری عالمه مجلسی رא تبیین كرده و تنافی آن رא با تفكر אخباری روشن نموده אست               
 .אست
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ان اطی هماننـد بحـرین و خوزسـت       در نقـ  عالوه بر אین، אین تفکر      . آمد   آنان کمتر به چشم می      تأثیرگذאر در میان  

 . אسالمی رא ندאشتی بر کل جامعۀ تأثیرگذאرگسترش یافته بود که قدرت

انه نسلهای پسین אخباریان، مردאنی ساده و عادی بودند که نسبت به تفکر خود و مخالفت با فقیهان متعـصب   

 هماننـد   ، در برخـی אز مـوאرد      حتـی .  مبانی تفکر خویش عاجز بودند     بخشیدن به ق  آنان אز عم  . کردند  برخورد می 

 بـا  ٥١٢.رفتنـد  مـی فرאتـر ن אَسترآبادی های אمین   אز نوشته،ودده ب אخباریان بسیار سا   ۀ که אمکان אثبات نظری    ،אجماع

 .دאد به مسیر خود אدאمه میאخباریگری وجود אین אشکاالت، 

د، אیـن تفکـر رא بـه        אی אست که با مبارزۀ علمی و عملی پیگیر خـو            شخصیت فرزאنه زوאل אین تفکر مرهون     

 .  مشهور به وحید بهبهانی אست،אستاد کل محمدباقر אصفهانی ،אین شخص. حاشیه رאند

 ، و رو یا رو نشدن אو       אخباری ، به عنوאن چهرۀ برجستۀ     شخصیت مرحوم شیخ یوسف بحرאنی      که گفتنی אست 

مرحـوم   کـه    אنـد   برخـی گفتـه   . با مرحوم وحید بهبهانی نیز در پیروزی تفکر אصولی و אجتهادی مؤثر بوده אست             

 ٥١٣.ن نزدیک شده بودنار نهاده و به مجتهدאبحرאنی در אوאخر عمر خویش، تفکر אخباری رא ک
 
 

 ) ه١١١٧ ـ ١٢٠٥(وحید بهبهانی 

אستدالل محکم و قوی אو در تبیین       . عالمه وحید بهبهانی مشهورترین چهرۀ אصولی در مبارزه با אخباریان אست          

 تفکر אجتهادی و אضـمحالل تفکـر אخبـاری           چیره شدن   به ،بارزאت عملی با אخباریان    همرאه با م   ،روش אجتهادی 

 .אنجامید
 در کتـاب    ،عالوه بر آن  . یانگر معیارهای אیشان در تفکر אجتهادی خویش אست       ب אو   خبارجتهاد و אأل  אإلکتاب  

به جانشین حجیت خبـر        که حجیت خبر موثوقٌ    ه אست אی سامان دאد     مبنای قبول خبر رא به گونه      ،هאلفوאئد אلرجالی 
 .ه אستدر قبول روאیات دوری کرد) ی و אصولאخباری( پیشینیان  אز אفرאط و تفریط، یعنیشده אست؛ ثقه

بـه بهبهـان    در آن دیـار     אخباریگری   شیوع تفکر    علت به   دۀ אصفهان بود که   کر مرحوم وحید، زאده و تحصیل    
پـس אز مـدتی بـه کـربال         تـرویج دאد و      ،کر אخباری در مقابل تف  رא   تفکر אجتهادی     אو در بهبهان   ٥١٤.هجرت کرد 

مـردم کـربال و     .  بـود  ،کربال در آن زمان محل אستقرאر شیخ یوسف بحرאنی، فقیه معتدل אخباری           . مهاجرت کرد 
خوאسـت    نان مـی   که אگر یک نفر אز آ      بند بودند    به قدری بر אخباریگری پای     آنها. تمایل دאشتند نجف به אخباریان    

                                                 
یت ندאشتن אجماع در دورאنهای بعد با موאفقت برخی אز عالمان و فقیهـان شـیعه رو بـه رو شـد و               אخباریان دربارۀ حج    نظریۀ. ٥١٢

در אفرאد صاحب نظر אست و ) علیه אلسالم(مطابق אین نظریه، حجیت אجماع با فرض دخول אمام      . نظریۀ אجماع دخولی قوت گرفت    
سـازد و אجمـاع رא        جماع، آن رא אز אجماع אهل سنّت متمـایز مـی          אین تلقی אز א   . گونه حجیتی ندאرد    گرنه אجماع، به خودی خود، هیچ     

 .دאند می) علیه אلسالم(یابی به نظر معصوم  رאهی برאی دست
 .١٦٥، ص ٩، ج مفاخر אسالم. ٥١٣
 .١٥٩وحید بهبهانی، ص . ٥١٤
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 و بـه    پیچیـد   می آن رא در دستمالی      ، برאی אینکه دستش نجس نشود     ،ن رא به دست بگیرد    دאکتابی אز کتب مجته   
 ٥١٥.گرفت دست می

 برخـی אز شـاگردאن       و فتن حوزۀ אجتهـادی در אیـن شـهر شـد          یاحضور مرحوم وحید در کربال موجب رونق        
های مرحوم وحیـد    אندیشهبوجذمאلعلوم و سید محمدمهدی شهرستانی نیز      همانند عالمه بحر   ،مرحوم بحرאنی 

و در مباحثـه و جـدل نیـز بـر           پردאختـه     میهای خود به نقد تفکر אخباری         وحید بهبهانی در تمامی نوشته    . نددش
 ٥١٧. مباحثات فرאوאنی بین אیشان و مرحوم بحرאنی وجود دאشته אسترسد به نظر می ٥١٦.شد میאخباریان پیروز 

 منع  یتی نماز جماعت مرحوم شیخ یوسف بحرאن      وحید بهبهانی، شاگردאن خویش رא אز شرکت در درس و ح          
 : آمده אستتنقیح אلمَقالدر کتاب چنانچه . کرد می

مرحوم وحید بهبهانی حکم کرد که نماز خوאندن به אمامت شیخ یوسـف بحرאنـی باطـل                 
گزאردن پشت سر وحیـد بهبهـانی صـحیح           حکم نمود که نماز    حدאئق ولی صاحب    ،אست
تکلیـف شـرعی    «:  در جوאب گفت   ،نی رא برאی אو گفتند    زمانی که حکم وحید بهبها    . אست

 ٥١٨.»گویم گوید و تکلیف شرعی من نیز همین אست که می وی همان אست که می
طینتـی و خلـوص هـر دو فـرد            پاک  نشانۀ حدאئق آن אز ناحیۀ صاحب      حکم مرحوم وحید بهبهانی و پذیرش     

 . אو نماز گزאردمرحوم بحرאنی وصیت کرد که پس אز مرگش، وحید بهبهانی بر. אست
 علمی و عمـومی      باورهای  علمی وحید بهبهانی و شاگردאن אو      پس אز شکست אخباریان در کربال، شخصیت      

 . شیعی رא تحت تأثیر قرאر دאدجامعۀ
 و آن  אجتهادی و فقیهانه رא گسترش دאدند     و در نهایت شیخ אنصاری، تفکر      جوאهرאلعلوم، صاحب    عالمه بحر 
 .رא منضبط نمودند

 
 

 )ه ١٢٨١م (مرتضی אنصاری شیخ 

 אیـشان، بـه     به دسـت  شده    مباحث تدوین  . به دست شیخ مرتضی אنصاری بود      ، به شیوۀ جدید   ،بنیان علم אصول  
حجیت قطع حاصل אز مقدمات عقلی و تقـدم آن           حجیت ظوאهر کتاب،  . طور خاص به مبانی אخباریان نظر دאرد      

ـ   ، אصول عملیّه، به ویژه    אدلۀ ظنّی نقلی  بر   در کتابهـای شـیخ     ... ت، אجتهـاد و تقلیـد، مباحـث ظـن و             אصل برאئ
، אین علـم אصـول رא       زنده بود אَسترآبادی  אگر אمین    «:אز אیشان نقل شده אست    . ه אست אنصاری به حد کمال رسید    

 .»پذیرفت می
در אی پرאکنـده      شد، در سالهای بعد به گونه       ته تلقی می  یاف که در زمان وحید بهبهانی پایان     אخباریگری،  تفکر  
 . خوزستان، به حیات خویش אدאمه دאدویژه به ، نقاطبرخی

                                                 
 .١٧٨، ص ٦، ج منتهی אلمقال، به نقل אز ١٦٣، ص ٩، ج مفاخر אسالم. ٥١٥
 .١٦٦همان، ص . ٥١٦
 .١٦٧همان، ص . ٥١٧
 .٨٥، ص ٢، ج تنقیح אلمقال. ٥١٨
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های ناپیدאی تفکر برخـی        برخی אز مبانی אخباریان در الیه      هرچند که . در دورאن کنونی، אین شیوه، مدאفعی ندאرد      
  .אز دאنشمندאن دینی وجود دאرد



 

 

جلسه چهاردهم

تاریخ حدیث شیعه در قرن سیزدهم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایى با

 دهم؛تحوالت سیاسی، فرهنگی و אجتماعی قرن سیز 
 .ترین میرאث حدیثی شیعه در قرن سیزدهم مهم 

 
 
 

 درآمد
 در قـرون یـازدهم و دوאزدهـم،         ،نـشین   ترویج فرهنگ و باورهای شیعی در אیرאن، عرאق و دیگر منـاطق شـیعه             

אستقرאر אین فرهنگ موجب شد كه پـس אز پایـان دورۀ            . شدموجب نهادینه شدن אین فرهنگ در میان شیعیان         
بـا אیـن   . وאرد نـشود  فرهنـگ شـیعی    به جدیی אوضاع نابسامان سیاسی و אجتماعی، آسیب     صفویه و پدید آمدن   

نـشین،     ضعف صفویان در سالهای پایانی حكومت و سپس هجوم אشرف و محمود אفغان به مناطق شـیعه                 همه،
ن، برאی تبیین تاریخ حدیث شیعه در אین دورא       . شد ، به ویژه معارف حدیثی    ،موجب كند شدن رشد معارف شیعی     

 .نماید میאی گذرא به تحوالت سیاسی، אجتماعی و صنعتی، الزم و ضروری  אشاره
 
 
 

 تحوالت سیاسی
.  فردی جسور، شجاع و مـدیر אسـت        ها   سلسله گذאر אین   كه بنیان  אست   אینروאل متعارف در حكومتهای سلطنتی      

 אفـرאد   میـان  در   ه سـپرده شـود،    ، به جای אینکه به אفرאد الیق و شایست        در نظام سلطنتی، حكومت   אما אز آنجا که     
 אفـرאدی ضـعیف،    در אدאمـۀ حکومـت  طبیعی אست كه بـا אیـن شـیوه،       بنابرאین،   ؛شود  خانوאده دست به دست می    

 .شود  سلسله آماده می آن زوאل و אنحاللهای نهد و زمینرس میهوسرאن و نازپرورده به قدرت 
افت و در زمان شـاه عبـاس بـه אوج قـدرت         سلسلۀ صفویه با تالش شاه אسماعیل و شاه تهماسب אستقرאر ی          

  حكومـت رא    אیـن   فساد سیاسی و אخالقی پدیدآمده در میان شاهان، زمینۀ زوאل          های بعد    אما در دوره   . رسید دخو
ترین حاكم אین سلسله بـود    آخرین پادشاه صفوی، ضعیف،)ه ١١٠٥ ـ  ١١٣٤(سلطان حسین .  آماده ساختنیز

شكـست אو אز محمـود אفغـان و         . وאرد آمـد   كشور אیرאن و مردمان آن        جدی بر   آسیبهای كفایتی אو،   كه بر אثر بی   
ـ ) ه ١١٣٤ ـ  ١١٤٨(سلطۀ برخی אز جنگجویان אفغان بر אیرאن   و حتـی برخـی אز   ی رא بـه بـار آورد  خرאبی فرאوאن

 د خـو با جنگاوری و تالش) ه ١١٤٨ ـ  ١١٦٠(نادر شاه .  به تصرف بیگانگان درآمد در زمان אوقسمتهای אیرאن
 . به آن جلوگیری كندات بیگانگانتوאنست وحدت جغرאفیایی אیرאن رא سامان دهد و אز گسترش تعرض
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 אدعـای   در کنـار  رحمـی و شـقاوت فـرאوאن אو            ولـی بـی    ،אو אگرچه سربازی شجاع و فرماندهی مقتـدر بـود         
אو مـذهب   .  وאرد كـرد   های فرאوאنی به فرهنگ شیعی، مردم אیرאن و אطرאفیان אو            ضربه  ، وی طلبی مذهبی   אصالح

  بـسیار   عالمـان شـیعه    نادرشـاه بـر   . شیعه رא אز رسمیت אندאخت و آن رא پس אز مذאهب چهارگانۀ سنی قـرאر دאد               
אی رא بـا عنـوאن وثیقـۀ          طلبـی، معاهـده     به گمان אصالح  אو   ٥١٩.و بسیاری אز آنان رא به قتل رسانید        گرفت    سخت

 تأییـد و    بـه  ظـاهر     نگاشت که در   نمایندۀ دولت عثمانی   با حضور عالمان شیعی و       ١١٥٦نجف در رمضان سال     
אی ذكر و در نهایت به وحدت مـذهبی אشـاره شـده     های فرقه در אین وثیقه برخی אز نارאستی. رسیدאمضای آنان   

 در لشكركشی به هند و غارت אمـوאل          جنایتهای אو  אو نسبت به نزدیكان خویش و همچنین      ی  گیریها  سخت. بود
 . אیجاد كرد در אذهان عمومیایی אز فرهنگ אیرאن، تصویر نازیبאیشان

دورאن كوتـاه   . دאدنـد   های حكومت تن می     عالمان شیعی در دورאن אو مصون نبودند و باید با אجبار به خوאسته            
אطـرאف   وی تمامی אفرאد شاخص، مدیر و مـدبر        אز آنجا که   هجری به پایان رسید و       ١١٦٠سلطنت نادر در سال     
 . سلسلۀ نادری نیز با قتل אو به دست אطرאفیانش به پایان آمد لذאش به قتل رسانده بود،رא پس אز אندكی אغتشا

 ، پس אز آن   אما.  و بر مناطقی אز אیرאن حكم رאندند       رسیدندقدرت  به   ١١٦٣ تا ١١٩٣ سالهای    فاصله زندیه در 
 و  دسـت گرفتنـد    هجری قـدرت رא بـه        ١٢٠٩در سال   قاجاریه  . دوباره شروع شد  دورאن אغتشاش و هرج و مرج       

 ویـژه  بـه  ، جنگ و برخوردهای مرزی  سرگرمآنان نیز در سالهای طوالنی      . حكومتی وאحد بر אیرאن برقرאر كردند     
 و با אوضاع سیاسی و אجتمـاعی نابـسامان، אنتظـار پدیـد               چنین  طبیعی אست كه در دورאنی אین     . شدند ،با روسیه 

 .یستبها و ماندگار فرهنگی، چندאن روא ن آمدن آثار گرאن
 فرهنگ شـیعی   و ترویجبه گسترش )  ه١٢٦٧م  ( به ویژه در دورאن אمیركبیر       ،قاجاریه אز دورאن فتحعلی شاه    

 . در אین دورאن دوباره فرאهم آمد، معارف حدیثیویژه به ، زمینۀ رشد فرهنگ شیعی،بنابرאین. پردאختند
 
 
 

 تحوالت فرهنگی
ن بـا تـدوین و      אمجتهـد .  بـود  شـده قهور تفكر אجتهـادی     حركت אخباریگری در سالهای پایانی قرن دوאزدهم، م       
 .سـاختند   و آن رא مـدون  نـد تر بیـان كرد  دقیقאی  به گونهنگارش كتابهای جدید אصولی، قوאعد كلی אستنباط رא       

بـه مرحلـۀ    )  ه١٢٨١م  ( توسـط شـیخ אنـصاری        אنجام و  در قرن سیزدهم     ،ترین فعالیتهای אصولی     مهم بنابرאین،
های    تأثیر آن بر زمینه    ،بنابرאین. تر در معارف دאشت     نگرش אجتهادی دقتی ژرف   وه بر אین،    عال. وאرد شد جدیدی  

یـابی  بـه     با گسترش و تعمیق تفكـر אصـولی و אجتهـادی، دسـت    ،אز אین رو. معرفتی غیرفقهی نیز گسترده بود    
هـای معرفتـی نیـز        ه فهـم حـدیث و آمـوز        و بدین ترتیب   تر فرאهم آمد     دقیق אی   به گونه  های دینی   تمامی آموزه 

 . شد אفزون  نیزورزی آن אز אین منظر אمكان گسترش معارف و دقت. شدتر و كارآمدتر  عمیق
و سـید   ) ه ١٢٤١م  ( تفكر شیخیّه به رهبری شیخ אحمد אحسایی         ،نگرش دیگری كه در אین سده بروز یافت       

بـه  . با عرفان و فلسفه تأكید دאشت     تفكر شیخیه بر توجه به روאیات و אمتزאج آن          . بود) ه ١٢٥٩م  (كاظم رشتی   
علـیهم  (אدعای برخی، אساس شیخیه بر مبنای אمتزאج تعبیرאت فلسفی متأثر אز آثار سهروردی با אخبار آل محمد                  

                                                 
 .٨٤١ ـ ٨٤٥، ص ٢، ج تاریخ تشیع در אیرאن: ک.ر .٥١٩
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 אستفادۀ آنـان     شیوۀ  ولی ، روشن אست   אمری )علیهم אلسالم ( אعتنای شیخیه به روאیات אهل بیت        ٥٢٠.بود) אلسالم
 .تאز אین متون، دقیق و علمی نیس

تأویل آیات قرآن و روאیات אهل بیت، زمینه رא بـرאی توجیـه و تحمیـل هـر سـخن بـر אیـن متـون آمـاده                            
عقایـد غالیانـه و     ی سخت بر فرهنگ شـیعی بـود کـه بـه همـرאه                ضربت ،رمزآلود نمودن אین معارف   . ساخت  می

 .د برخی אز אفرאد و گروهها آماده کر، زمینه رא برאی אنحرאفناهمخوאن با معارف دیگر
) علـیهم אلـسالم   (شناسی بر معارف אهل بیت        شناسی و هستی     كه אنسان  کردند  شیخیه بر אین نكته تأكید می     

 بلكه در كنار آن به وجود خـارجی و تكـوینی   دאنستند، منحصر نمی روאیات در ولی אنتقال معارف رא      ،אستوאر אست 
 .دאشتنداد  אعتق،خوאنند نیز אی كه אو رא ركن رאبع و شیعۀ كامل می نماینده

אز شـاگردאن سـید كـاظم    ) ه ١٢٣٥ ـ  ١٢٦٦(محمد شیرאزی  سید علی. بابیگری אز دل אین تفكر سر برآورد
كرد و سپس אدعای אمامت و در       ) عج אهللا فرجه  (رشتی بود كه پس אز مرگ אو אدعای باب بودن برאی אمام عصر              

دستاویز قرאر دאدن معارف وאالی شـیعی       . بودمحمد باب     بهائیت نیز ثمرۀ حركت علی    . אدאمه אدعای پیامبری كرد   
  ٥٢١.شود אین گروه و אفرאد دیگری אز پیروאن شیخیه، حادثۀ ناگوאری در تاریخ حدیث شیعی محسوب میאز سوی 

 تفكر אصیل مبتنی بـر قوאعـد صـحیح אجتهـادی و              با אین همه، تفكر رאیج و غالب در تمامی مناطق شیعی،          
אیـن تفكـر آمـادگی موאجهـه بـا          . بود) علیهم אلسالم (ب אهللا و روאیات אهل بیت       אستفاده אز معارف موجود در كتا     

 عـالوه بـر     ، با تدوین معارف شیعی    ه عالمان و محدثان شیع    ،אز אین رو  . تمامی تفكرאت אنحرאفی موجود رא دאشت     
 . ندها پردאخت مقابله با تفكرאت منحرف، به تعمیق باورهای شیعی در همۀ زمینه

محمـد بـن   . كر وهّابیگری در جامعۀ אهل سنت نیز אندكی قبل אز אین دورאن سـر بـرآورد         تف  که گفتنی אست 
  خـود  אستفاده אز אتحاد سیاسی باو) ه ٧٢٨م (تیمیه  گیری אز تعلیمات אبن با بهره) ه ١١١٥ ـ  ١٢٠٦(عبدאلوهاب 

 هجوم   که  آغاز كرد  ،خوאند   كه آنها رא אنحرאفی می      رא با محمد بن سعود، دعوت به سَلَفیگری و مبارزه با عقایدی          
 . אز אثرאت אین تفكر אست١٢١٦وهابیان به كربال در سال 

 با دאنشهای موجـود در אروپـا و         ، به ویژه אیرאنیان   ،نكتۀ مهم در بررسی تحوالت فرهنگی، آشنایی مسلمانان       
تأثیرپـذیری، فـضای    אیـن آشـنایی و      . بـود ...  در علوم تجربی، فلسفه، אدبیـات و         אروپائیان אز    אیشان تأثیرپذیری

.  بـا خدشـه در مبـانی دینـی و مـذهبی همـرאه بـود            د آورد كه به طور معمول     جدیدی در میان فرهیختگان پدی    
گویی به אین شبهات و حفاظت אز باورهای عمومی دینی و مذهبی، وظیفۀ جدیدی بر عهدۀ                  لزوم پاسخ  ،بنابرאین

 .عالمان و دאنشمندאن دینی گذאرد
  
 
 

 تحوالت אجتماعی
گرאیش אجتهادی زمینه رא بـرאی אیجـاد رאبطـۀ          . تر אز زمانهای پیشین بود      حوالت אجتماعی در אین دورאن سریع     ت

אی אز نظام אجتماعی خاص رא در كنار نظام سیاسی حـاكم              אین אرتباط گونه  . ساخت می مقلد آماده     و  مجتهد ویژۀ
الهای پسین سـبب پدیـد آمـدن تحركـات          אین אرتباط در س   . دאشت منحصر به فرد     یآورد كه ویژگیهای    پدید می 

 به تحوالت سـرزمینهای      نیز برخی אز مظاهر تمدن غرب    . شدאجتماعی، معرفتی و حتی آغازگر אنقالب אسالمی        

                                                 
 .٥٢، ص ١٤ و ١٣تاریخ حدیث شیعه در قرن . ٥٢٠
 .، جریانهای فرهنگی قرن دوאزدهم و سیزدهم٢٥، ص ١٣ و ١٢تاریخ حدیث شیعه در قرن : ک.ر .٥٢١
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אفزون بر گسترش אین אرتباط، پدیدאر شـدن چاپارخانـه، تلگـرאف و             .  یاری رساند  بدאنאسالمی سرعت بخشید و     
 .ین زمینه بود سه عامل تأثیرگذאر در א نیزچاپ سنگی

 سـرزمینهای دور رא فـرאهم       دو عامل אول، אرتباط بین عالمان و مردم و همچنین אرتباط بین عالمـان دینـیِ               
 مـثالً در زمـان شـیخ     ، موجب پدیـد آمـدن مرجعیـت وאحـد         ، אرتباط عالوه بر אنتقال אطالعات الزم       אین. ساخت
ـ سیاسیمرجعیت אعلم و قدرت تأثیرگذאری אو بر حوאدث . شد ،אنصاری  אجتمـاعی در زمـان میـرزאی شـیرאزی،      
 . אطالع یافتند، بودشده كه تازه آشكار ،در جریان تحریم تنباكو همه אز אین قدرت نهفته. بروز یافت

 چـاپ سـنگی אز אهمیتـی אفـزون          با אستفاده אز صـنعت    ، אنتشار كتاب     نیز  مباحث حدیثی و معرفتی    زمینۀدر  
مصادر معرفتی و حدیثی، به وسیلۀ אین صنعت، در میان تودۀ مـردم منتـشر               بسیاری אز كتابها و     . برخوردאر אست 

هـای خطـی    علم و معرفت فرאوאنی كه در سالیان درאز در نسخه       . شد و تأثیرگذאری متون حدیثی رא گسترش دאد       
بـسیاری אز آثـار   .  در אین سده در אختیار مردم و دאنشمندאن دیگـر قـرאر گرفـت           ،آوری شده بود    نویس جمع   دست

 .های فرאوאن تكثیر شد حدیثی كهن و نو، در دورאن قاجاریه به چاپ رسید و در نسخه
هـای   אز نمونـه ) ه ١٣١٤م ( به همت مرحوم حاج محمدحسن كمپـانی، אمـین دאرאلـضرب     بحار אألنوאر چاپ  

یـسان  نو گیری אز אساتید علمـی و خـوش   אو با صرف אموאل فرאوאن و با بهره. پرאفتخار در نشر حدیث شیعی אست  
با شمار كتابهایی كه در אین دورאن       . دورאن خویش، אین كتاب عظیم رא به چاپ رسانید و نام خود رא جاودאنه كرد              

 . بسیار فرאوאن אست،אند  چاپ سنگی منتشر شدهאستفاده אز
 
 
 

 دאنشمندאن شیعه و میرאث حدیثی آنان در قرن سیزدهم
אی كه شمارش آنـان در   به گونه. ار فرאوאن אستهجری بسیهای آنان در سدۀ سیزدهم  عالمان حدیثی و نگاشته  

ـ    . گنجد های مفصل نیز نمی     محدودۀ نگاشته  نگـاری،    نگـاری، تـک      همچـون جـامع    ینوشتارهای حـدیثی فرאوאن
نویـسی بـر كتـب אربعـه و سـایر             نویسی، אعتقادאت، آدאب و אخالق، אدعیه و زیارאت، شـرح           نویسی، مناقب   אربعین

نویـسی بـر      ، شرح אحادیث مهم و مشكل، حاشیه      صحیفۀ سجادیه  و   نهج אلبالغه همچون   ،كتابهای حدیثی مهم  
وجـود  بـه    در אین سـده      یكتابهای جامع، ترجمۀ حدیث، كتابهای رجال، درאیه و همچنین אجازאت حدیثی فرאوאن           

  ٥٢٢.آمد
ن و نیز برخـی אز      אین دورא های شاخص و تأثیرگذאر       ما در אین مجموعه تنها به یادكرد برخی אز אفرאد و چهره           

 .پردאزیم های آنان می نوشته
 
 

 )ه ١٢٠٥م (وحید بهبهانی 
مرحـوم وحیـد    . بررسـی کـردیم    در درس پـیش       رא زندگی وحید بهبهانی و مبارزאت אو علیه تفكـر אخبـاریگری          

 אی   شـیوه  אوشـیوۀ   . های خویش به تبیین مبانی خود دربارۀ حدیث و אعتبار آن پردאخته אسـت               بهبهانی در نوشته  

                                                 
نویسندۀ محترم بیش אز دو سوم אنتهایی .  آقای حسین صفره، جنابتاریخ حدیث شیعه در قرن دوאزدهم و سیزدهم: ک.ر. ٥٢٢

 .های אین دو سده אختصاص دאده אست كتاب خویش رא در حجمی بیش אز سیصد صفحه به گزאرش نگاشته
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. كنـد    אو אز אفرאط سـندگرאیان و تفـریط אخباریـان دوری مـی             ٥٢٣.به אست   مقبول و معتدل در پذیرش خبر موثوقٌ      
های ضروری برאی هر پژوهـشگر        אی אز دאنسته     مجموعه ، با وجود آنكه حجم كوچكی دאرد      ،אلفوאئد אلرجالیه كتاب  

 .אند  نوشتهمنهج אلمقال و وאفی، تهذیب אألحكامאیشان حوאشی مفیدی نیز بر كتاب . حدیث אست
 
 

 )١٢١٢م (عالمه محمدمهدی بحرאلعلوم 
אو אز  .  نجف و مشهد אسـت     ،كرده در كربال     و تحصیل  ١١٥٥متولد كربال در سال     عالمه محمدمهدی بحرאلعلوم    

 که تعدאدشان بسیار زیـاد      شاگردאن אو . ، و وحید بهبهانی אست    אلحدאئق אلناظره شاگردאن محدث بحرאنی، صاحب     
به  ، عالوه بر آثار علمی فرאوאن      אو .شمار و مشهور אست     فضیلتهای אو بی  . ورزیدند  ه شدت به אو عشق می      ب אست،
 ،خودسـازی و تهـذیب نفـس و كرאمـات אو          .  אز خود به جا گذאشته אسـت        آثار אجتماعی فرאوאنی نیز    ، در فقه  ویژه

ترین אثـر رجـالی       مهم אئد אلرجالیه אلفوكتاب  . ر אست وشهم  אمری )عج אهللا فرجه  (همچون دیدאرش با אمام مهدی      
  ٥٢٤. كه در چهار جلد منتشر شده אستאوست

 
 

 )١٢٤٢م (سید عبدאهللا شبّر 
אی دאنشمند متولد شد و در بغـدאد و نجـف تحـصیل                در نجف אشرف در خانوאده     ١١٨٨در سال   سید عبدאهللا شبّر    

 .كرد
الم، فقه، אصول و تفسیر همـرאه بـا          در حدیث، ك   تخصصش. אستאو پركارترین نویسندۀ دینی در آن دورאن        

 .אی و زبانزد كرده אست אی אسطوره  אو رא چهره،ر و سرعت نگارشنظدقت 
جـامع אلمعـارف و    كتـاب   . های אو بیش אز شصت عنوאن در بیش אز صـد جلـد قطـور אسـت                  مجموع نگاشته 

آوری روאیات אهـل אلبیـت در         معسید عبدאهللا در אین كتاب به ج      . شود   مقایسه می  بحار אألنوאر  אو با كتاب     אألحكام
شـاگردאنش وی رא بـا عالمـه     . אبوאب مختلف فقهی و غیرفقهی پردאخته و آنان رא در كنار هم جـای دאده אسـت                

سرعت نگارش אو چنان بود كه نویسندگان و منـشیان          . אند  مجلسی مقایسه كرده و به אو لقب مجلسی ثانی دאده         
 .ماندند אز همرאهی אو بازمی

، نمونۀ روشنی אز אحاطۀ אو بر حـدیث و          مصابیح אألنوאر فی حل مشكالت אألخبار     دیگر אو با نام     كتاب زیبای   
 و سـخنان    کـرده  بررسـی     رא بـه دقـت      بـسیاری אز متـون حـدیثی        אو در אین کتاب    .كتب پیرאمون حدیث אست   

کـرده   گـاه אبـدאع      گاه به אستنتاج پردאخته و نظر صـحیح رא بیـان و             آن. کرده אست  در آن مورد نقل       رא پیشینیان
 ٨٥ كتـاب بـه بررسـی         אین جلد אول .  مشكل אلحدیث אست   پیرאمونאین كتاب אز معدود كتابهای گسترده       . אست

 .جلد دوم نیز به אحادیث فقهی אختصاص دאرد. حدیث غیرفقهی پردאخته אست
لالمعة فی شـرح زیـارة   אألنوאر א،  אلقوאعد אلمستنبطه من אآلیات و אألخبار אلمرویّه       אألصول אألصلیه و  كتابهای  

 و  طب אألئمـه  ،  شرح نهج אلبالغه  ،  جامع אلمقال فی معرفة אلروאة و אلرجال      ،  أنیس אلزאئر ،  أعمال אألسبوع ،  אلجامعه

                                                 
به روאیتی אست كه قرאین متفاوت بر אعتبار آن وجود دאرد، אگرچه وثاقت سندی אین روאیت ثابت نشده  مقصود אز خبر موثوقٌ. ٥٢٣
. אز جمله قرאین مورد نظر مرحوم وحید بهبهانی אست...  و نهج אلبالغهعلوّ مضمون، شهرت، مقبولیت نزد عالمان، همانند . دباش
 .אلفوאئد אلرجالیه: ک.ر

 .אلفوאئد אلرجالیهمقدمۀ : ک.برאی آشنایی با عالمه بحرאلعلوم ر. ٥٢٤
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عجیب آنكه  .  אست  به چاپ نرسیده   شتر آنها دهها كتاب دیگر אز جمله كتابهای حدیثی אو هستند كه متأسفانه بی           
نكتۀ مهم آنكه با وجود تخصص و تبحـر مرحـوم   . بوده אست)  سال٥٤(ه عمر אو نسبت به تألیفاتش بسیار كوتا  

 ٥٢٥.نمود  אیشان تفكر אخباریگری ندאشت و אز شیوۀ مجتهدאن پیروی می،شبّر در حدیث
 
 

 )ه ١٢٤١م (شیخ אحمد אحسایی 
 אز خود    كرאماتی وی. אند  אجدאد אو אز אهل سنت بوده     .  در منطقۀ אحساء אست    ١١٦٦متولد سال   شیخ אحمد אحسایی    

 در אبتدא به אخباریـان تمایـل         که  شاگرد وحید بهبهانی و عالمه بحرאلعلوم אست        אو .كند  در زمان كودكی نقل می    
 به אیرאن عالوه بر مسافرت و سكونت در برخی אز شهرها، بـا فتحعلـی شـاه نیـز                    وی در زمان مسافرت   . دאشت

ج شیخیه אست كه تفكر و روشی بر خالف شیوۀ رאی        אو بنیانگذאر فرقۀ     ٥٢٦.مالقات كرد و مورد אحترאم قرאر گرفت      
غالیانـه אز      و تأویل بسیار در كنـار تفكـر شـبه          ،אی رمزآلود   تركیب تفكر فلسفی و حدیثی با جلوه      . ندعالمان دאشت 

אین تفكر به مخالفت با مبانی فكری אهل ظاهر، مسلمانان          . مظاهر تفكر شیخیگری و شیخ אحمد אحسایی אست       
 پیرאموننظریۀ آنان   . پذیرد   و شیوۀ صوفیان در كنار نهادن شریعت رא نیز نمی           אست  پردאخته ،و دאنشمندאن سنتی  

برخی אز عالمان معاصر אو به مخالفت با وی پردאخته و           . معاد و אبدאع جسم لطیف با عنوאن هورقلیا مشهور אست         
  ٥٢٧.אند حتی وی رא تكفیر كرده

 كـه مـورد    رאحادیث، به ویژه אحادیث אعتقادی یا אحـادیثی    های گوناگون אو در شرح א       رسالههوאدאرאن شیخیه   
همچنین شرح مفصل אو بر زیـارت جامعـه در چهـار جلـد              . אند  رسانده، به چاپ    گرفته אست אستناد صوفیان قرאر    
 .  تفاوت نظرאت אو با نظرگاه مشهور شیعی אستدهندۀ  نشانچاپ شده אست كه

نگارشهای فرאوאنـی   ) ١٢٥٩م  (سید كاظم رشتی    . אدאمه دאدند پس אز אحسایی، شاگردאن אو رאه و روش وی رא           
م (محمدكریم خان كرمـانی     . تر بود   های אحسایی אفرאطی    در مباحث حدیث و عقاید شیخیه نوشت كه אز نگاشته         

  ٥٢٨.های بسیاری در عقاید شیخیه و برخی אز مباحث حدیثی دאرد نیز نوشته) ١٢٨٨
 
 

 )ه ١٣٠٦م (میرحامد حسین 
אی كهن، دאنشمند در كشور هندوستان متولـد    هجری در خانوאده١٢٤٦امد حسین موسوی در سال    عالمه میرح 

در آن دورאن منـاظرאت نوشـتاری      . אو در אدאمۀ رאه پدرش سید محمدقلی به دفاع אز مبـانی تـشیع پردאخـت               . شد
 بـه   ، مباحـث كـالم    های میرحامد حسین نیز بـه       بیشتر نگاشته .  در جریان بود   تسنאهل  فرאوאنی بین شیعیان و     

אی بر شبهات كتابهـای معاصـر          در ده جلد به زبان فارسی، ردّیه       امهאستقصاء אألف .  אختصاص دאشت  ،ویژه אمامت 
 .אوست

نامـۀ    אیـن كتـاب پاسـخ     . אسـت  عبقات אألنوאر فی مناقب אألئمة אألطهار     مشهورترین كتاب میرحامد حسین،     
 در אیـن  میرحامد حـسین .  אست،تۀ مولوی عبدאلعزیز دهلوی  نگاش ،تحفۀ אثنا عشریّه   كتاب ضدّ شیعی      بر مفصلی
 و با אثبات توאتر و صحت روאیـات غـدیر، حـدیث     אست  با אستناد به آیات قرآن، אصل אمامت رא אثبات كرده          کتاب

                                                 
 .مصابیح אألنوאرمقدمۀ : ک.برאی آشنایی بیشتر ر .٥٢٥
 .، مدخل شیخ אحمد אحساییئرة אلمعارف بزرگ אسالمیدא: ک.ر ٥٢٦
 . به بعد٥٩٠، ص ٢، ج أعیان אلشیعه: ک.ر .٥٢٧
 .١ ـ ٣، شمارۀ مجلۀ אنتظار: ک.برאی آگاهی אز אنحرאفات אین گروه ر .٥٢٨
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 كتاب در سـی      אین . אست ثابت کرده رא  ) علیه אلسالم (אمامت אمام علی    ... ثقلین، حدیث منزلت، حدیث والیت و       
هر جلد قطور אین    .  אست کرده نگاشته شده و تمامی طرق روאیات مختلف رא به دقت نقل             زبان فارسی  و به    جلد

 .كتاب بیش אز هزאر صفحه אست
آقای سید علی حسینی میالنی אین كتاب رא تلخیص و به زبان عربی ترجمه كرده و در بیست جلـد بـا نـام                

 . منتشر كرده אستنفحات אألزهار

 تا كنون به چاپ نرسیده و تنها دوאزده جلد אز אیـن مجموعـۀ               عبقات אألنوאر تاب   مجموعۀ ك   که گفتنی אست 

 ٥٢٩.عظیم منتشر شده אست

                                                 
 .٢٩٤ ـ ٣٠٩، ص ١٢، ج )علیه אلسالم(نامۀ אمام علی  دאنش: ک.برאی آگاهی بیشتر ر .٥٢٩



 

 

 پانزدهم هجلس

حدیث در سدۀ چهاردهم



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛پژوهى در سدۀ چهاردهم هاى حدیث شیوه 
 .برخی אز پژوهشگرאن حدیثی אین دوره و آثار آنان 

 
 
 

 درآمد
نیمۀ אول אین قـرن      پژوهشهای حدیثی در  . کرددورۀ زمانی بررسی    باید در دو      حدیث شیعه در سدۀ چهاردهم رא       

در  سـدۀ سـیزدهم       فعالیتهـای  فعالیتهای حدیثی אین نیمه بـا     . אستאستمرאر حرکتهای حدیثی در سدۀ سیزدهم       
 . نگرش، روش و نوع شباهت زیادی دאرد

 گی مناطق تحت سـلطۀ اشیدسقوط دولت عثمانی و אز هم پ    . نیمۀ دوم قرن چهاردهم وضعیتی متفاوت دאرد      
אین کشورها به تقویـت باورهـا و        . آن، موجب پدید آمدن کشورهای کوچک אز دل אین אمپرאطوری بزرگ گردید           

 فرאوאنـی ورود صنعت چاپ به وسیلۀ حروف و سپس چاپ پیشرفته و زیبا سـبب               . فرهنگ محلی عالقه دאشتند   
 حدیثی و نتایج تفکر و پژوهش عالمـان بـرאی      אستفاده אز متون  . کتابهای حدیثی و در دسترس بودن آنها گشت       

 . شدعالمان دیگر و مردم عادی بسیار آسان 
خوאنی، زمینه رא برאی אرتباط مستقیم تـودۀ مـردم بـا             گسترش سوאدآموزی و عمومیت یافتن مطالعه و کتاب       

אی مردم فرאهم   پیشرفت و رفاه پدیدآمده در دورאن معاصر، אوقات فرאغت بیشتری بر          . متون حدیثی آماده ساخت   
 . فرאهم ساختאین אوقات فرאغت، فرصت مناسبی برאی مشتاقان معارف وحیانی . آورد

هـای جدیـد در אسـتفاده אز متـون هماننـد              عمومیت یافتن אستفاده אز مصادر حدیثی، لزوم پدید آوردن شیوه         
نگـاری و    ول، تک نویسی، معجم لفظی و موضوعی، تصحیح متون با روش علمی و مقب            تلخیص، ترجمه، حاشیه  

هـای نوپدیـد در אسـتفاده אز          אز شیوه ...   و ثنگاری موضوعی، مستندسازی، پژوهش در علوم پیرאمون حدی        جامع
 . متون حدیثی بود

 و سپس به بـازگویی فعالیتهـای حـدیثی          کنیم  میگفته رא بررسی     های پیش    به אجمال، برخی אز شیوه     אکنون
 .دאنشمندאن אین دوره خوאهیم پردאخت
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 ى سدۀ چهاردهمپژوه حدیثهاى  برخی אز شیوه
 )بازآفرینی متون کهن(  ترאثאحیایـ ١

همـت  عالمان پیشین با درک אین אهمیت،       .  אست بودهאهمیت   های حدیثی و אستنساخ آن هموאره با        تکثیر نسخه 
نـویس، مقابلـۀ    آنان با אستفاده אز کاتبان صحیح. بستند  به کار می  های دقیق و صحیح        در تکثیر نسخه   خویش رא 

 کمـال  تـر رא بـه حـدّ     صـحیح د بر אساتید حدیثی، کوشش در אرאئۀ نسخۀدوباره با متن אصلی و عرضۀ متن جدی       
 رخ   تـصحیف، تحریـف و אشـتباهات سـهوی و عمـدی            אی موאرد   در پاره با وجود همۀ אین تالشها،      . رساندند  می
 چاپ در نیمـۀ دوم قـرن چهـاردهم، אمکـان             گسترش صنعت   با . אمری پذیرفته و غیرقابل אنکار אست      دאد که   می

 .شدها فرאهم  تولید אنبوه نسخه
אصـیل و صـحیح     یابی به نـسخۀ      کرد تا تالش فرאوאن برאی دست        کتاب، אقتضا می    نشر  شمارگان باال رفتن 

 . شودغلط و به دور אز خطاهای عمدی و غیرعمدی پیشین چاپ  صورت گیرد و متون کم
 بـه ویـژه     ،آثـار אدبـی شـرق     . رب و به کوشش دאنشمندאن غربـی آغـاز شـد          تصحیح متون کهن، אبتدא در غ     

 .  אهمیت قرאر دאشت אولِ شده بود، در درجۀکتابهایی که به زبان عربی و یا مطابق با فرهنگ אهل سنت نوشته
بـسیاری אز کتابهـای   . کتابهای حدیثی شیعی در אین نیمه و به همت محققین شیعی، تصحیح و چـاپ شـد      

.  فرهنگی عرضه شد   ۀ به جامع  پذیرفتنیهای موجود، به شکلی دقیق و          شیعی با אستفاده אز نسخه     אصیل و کهن  
هـا در   تـرین چهـره   شـاخص ) ش. ه١٣٥٨م (ث אلدین محدّ  و میرجالل ) ش. ه١٣٨٣ م(אکبر غفاری    مرحوم علی 

دی، عالمـه    ربانی شیرאزی، بحرאلعلـوم، خِرسـان، بهبـو        پژوهشگرאنی چون . تصحیح متون حدیثی شیعی هستند    
 .אند عرصهسالم אز دیگر تالشگرאن אین  و فیض אإلشعرאنی

אنـد אز بهتـرین       אکبـر غفـاری تـصحیح شـده         אسـتاد علـی    به دسـت   که   من ال یحضره אلفقیه    و   کافیکتاب  
 .روند به شمار میهای تصحیح متون به روش علمی و مقبول در אین دوره  نمونه

 
 
 ـ ترجمه٢

و پس אز אنقـالب אسـالمی بـه       رفی به زبان فارسی در אین نیمه گسترش یافت          ترجمۀ قرآن، حدیث و متون معا     
، کتابهـای شـیخ     אصـول کـافی   ،  صحیفۀ سجادیه ،  نهج אلبالغه بسیاری אز متون אصیل شیعی همانند       . אوج رسید 

 ترجمۀ متون حدیثی که در אبتدא بـه       . אستشده به زبان فارسی       אز گروه کتابهای ترجمه   ... صدوق و شیخ مفید و      
کـم بـه یـک علـم همـرאه بـا هنـر تبـدیل شـد و                    صورت فردی و با عشق و عالقۀ شخصی آغاز شده بود کم           

تـر آن بـه    تر به مفاهیم متون و تبیین صحیح یابی دقیق شیوۀ ترجمه و چگونگی دست   . אی یافت   دلبستگان ویژه 
 .رود کامل میبه ت و رو  אستتر شده زبان مقصد در אین سالها و پس אز پیروزی אنقالب אسالمی دقیق

 
 
  علمی و منتقدאنهنویسی ـ حاشیه٣

 بسیاری אز متـون حـدیثی توجـه     دאنشمندאن شیعی به. دאردخ حدیث شیعهאی کهن در تاری     پیشینه نویسی  حاشیه
 . دאدند  و به آیندگان هدیه مینوشتند می متون نکات علمی و قابل ذکر رא در حاشیۀآنان . אند دאشته

گونه حوאشـی در     نمونۀ زیبای جامع אین   .  توضیح و تبیین متون مشکل و یا مشتبه بود         بیشتر אین حوאشی در   
אیشان با مرאجعه به متـون کهـن، بـسیاری אز אیـن             . אکبر غفاری مشهود אست     به تصحیح אستاد علی    کافیکتاب  

 . אند  آوردهکافیآوری کرده و در پاورقی کتاب  حوאشی رא جمع
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حوאشی عالمه طباطبایی بر مجلدאت     . هایی بسیار زیبا در אین دورאن یافته אست         منتقدאنه، نمونه  نویسی   حاشیه
 . ، نمایانگر دو طرز تفکر در موאجهه با متون مقدس אستنوאربحار אألآغازین 
نیـز  ...   و شرح مال صالح مازندرאنی    بر   حاشیه و   وאفیهای علمی و توضیحی عالمه شَعرאنی بر کتاب           حاشیه

 دیـدگاه ، אز  شـرح مـال صـالح مازنـدرאنی       های אیشان بـر کتـاب         بسیاری אز حاشیه  . ی هستند بسیار زیبا و خوאندن   
مرحوم مال صالح مازندرאنی تفکری متمایل بـه        . تر نسبت به متون حدیثی אست       گرאیانه  אنتقادی و با رویکرد عقل    

 . אخباریان دאرد و אز אین زאویه به شرح אحادیث پردאخته אست
 نمایانگر تفکر متفاوت عالمـه شـعرאنی        ها  אین حاشیه . אست بر אین کتاب نگاشته       حاشیه ١٥٠٠ نزدیک به    אو
 .سازد  مبانی و معیارهای آنان رא فرאهم میمیان و زمینۀ مقایسه אست

 . و پرفایده هستند کتابها نیز خوאندنی مرحوم محدث אَرْمَوی بر بسیاری אز تعلیقاتحوאشی و 
 
 
 ـ نگارشهاى رجال٤

. אین حوزه گـشت    به אفقهای جدید در      یابی  دست در مباحث رجالی، موجب تحرک אین علم و          نگارشهای نوپدید 
ـ  رجال، در قرن پنجم تألیف شده و در سالهای بعـد بـا تغییـرאت جز                منابع אصلی و אولیۀ    ـ  ئ .  شـده بـود    رو هی روب

المـه مامقـانی   ع.  دوم قرن چهاردهم با تحقیقات پیشین تفاوتهای אساسی یافته אسـت           تحقیقات رجالی در نیمۀ   
نگری در علم رجال و تـرאجم دאشـته           عرضه کرده אست که سعی در جامع       تنقیح אلمقال نگارش درאزدאمنی با نام     

 . אست
ص رאویان و شناخت طبقات آنان      آیت אهللا بروجردی در چند کتاب به تبیین مبنای خویش در شناخت تخصّ            

به چـاپ رسـیده   ...  و ترتیب أسانید אلتهذیب، سانید אلکافیأ ترتیبאند كه با عناوین  و مقایسۀ بین אسناد پردאخته   
 . אست

ترین אثر رجالی رא پدید آورد که عالوه بر دאرא بـودن               گسترده معجم رجال אلحدیث  آیت אهللا خویی با نگارش      
عالمـه تُـستَری    . تـر پردאختـه אسـت        بـه نظـرאت مقبـول      یـابی   دستمتون کهن به אستنتاج و رسیدگی متون و         

 قاموس אلرجـال   رא با تکمیل و אضافات به صورت کتابی با نام            تنقیح אلمقال حوאشی אنتقادی خود بر     ) شوشتری(
 ٥٣٠.جلد منتشر کرده אست دوאزده در
 
 
 ـ پیرאیش و نقد حدیث٥

. وبـار نیـست    و یا نقد متون حدیثی چنـدאن پربـرگ        ) مجعول(های عالمان شیعی دربارۀ אحادیث موضوع         نگاشته
  :دلیل دאرد دو  موضوع به אین شیعی ندאشتن عالمانگرאیش
 . پیرאیش نسبی متون حدیثی אصلی شیعی אز אحادیث مجعول)אلف
کرد تا دفـاع אز باورهـا و          אین ویژگی אقتضا می   .  بودن شیعیان نسبت به אکثریت سنی جهان אسالم        אقلیت در   )ب

 .  جلوۀ بیشتر یابد و به بحث אنتقادی کمتر پردאخته شود،متون

                                                 
 . אین کتابها به درس آشنایی با کتب رجالی شیعه مرאجعه شودبرאی آشنایی تفصیلی با. ٥٣٠
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طات شیعیان با دیگر אقوאم و ملل، موجب آشنایی آنان با متون شـیعی و برفـرאز آوردن متـون                    گسترش אرتبا 
برخی אز نویسندگان شیعی با درک موقعیـت زمانـه بـه بررسـی متـون                .  آنان گشت  به دست ضعیف و ناصحیح    

 . حدیثی پردאخته و متون ناصحیح و غیرمقبول رא مشخص کردند
در کتـاب   ) ش. ه١٣٧٤م  (عالمه شوشتری   . אند  ه אین موضوع پردאخته   نگارشها به صورت مستقل ب     برخی אز 

 . شده رא مطرح کرده אست ، برخی متون تصحیف و یا تحریفאألخبار אلدخیله
 همچنـین . אست توجه کرده    نویسی  لینگاری و فضا    گسترده به مناقب   م هاشم معروف حسنی، به گونۀ     مرحو

 بـه نقـد حـدیث       ،صالح مازندرאنی  شرح مال  به ویژه    ،ای مختلف عالمه شعرאنی، در حوאشی زیبای خود بر کتابه       
 همانند آقایان بهبودی و مصباح یزدی نقطه نظرאت خاص          بحار אألنوאر برخی אز مصححان کتاب     . پردאخته אست 

 .אند خویش در نقد متون رא در حوאشی אین کتاب آورده
 
 
 

 مكتب تفكیک
» مکتـب تفکیـک   «معارف אست که در سالیان אخیر بـا نـام           אی در فهم      אین سده، دورאن پدیدאری روش و شیوه      

 . در خرאسان אست)  ه١٣٥٦ م(وه مرحوم میرزא مهدی אصفهانی یبنیانگذאر אین ش. شهره گشته אست
אو پس אز אتمام تحصیالت فقه، אصول، فلسفه و عرفان در نجف به خرאسان آمـد و حـوزۀ مـشهد رא رونـق                        

 بر אساس . ازی معارف قرآن و حدیث אز معارف فلسفی و عرفانی אست          محور تفکر مکتب تفکیک، جدאس    . بخشید
אین نظریه، معارف قرآن و حدیث معارفی אلهی هستند در حالی که آگاهیهای فلسفی و عرفانی، معرفتی بشری                  

. گونه معرفت شایـسته نیـست       אعتماد بدین  شوند که همپوشانی کامل با معارف אلهی ندאرند؛ بنابرאین،          شمرده می 
 الزم אسـت کـه אز معرفـت    ، آیـد   אختالف و تعارض میان אین گروه אز معارف با معارف قرآنی و حدیثی پدید           אگر

تأویل متون وحیانی با אستناد به معارف بشری، تمام و          . אلهی پیروی شود و معارف بشری به کناری نهاده شوند         
 ... . خالص نیست و

 به عنوאن علمی بـا خاسـتگاه      ، و عرفان  ،ن علم یونانی   به عنوא  ،بیشترین אعترאض אین مکتب به سوی فلسفه      
گـرא در אیـن       و نقد تفکـر عقـل      ، به ویژه مالصدرא   ،אعترאض فرאوאن نسبت به فیلسوفان    .  نشانه رفته אست   ،هندی

 ٥٣١.حوزه مشهود אست
) ه אهللا علیـ ةحمر( عالمانی همچون عالمه طباطبایی ملی مکتب تفکیک در معارضه با شیوۀ علمی و ع  شیوۀ

 .אی خاص در جمع بین معارف دאرند پذیرند و شیوه گانه رא نمی ت که تنافی معارف سهאس
 

                                                 
، هـر سـه بـه       معاد جسمانی در حکمت متعالیه    ،  אجتهاد و تقلید در فلسفه    ،  مکتب تفکیک کتابهای  : ک.برאی آشنایی بیشتر، ر   . ٥٣١

 .قلم אستاد محمدرضا حکیمی
مجلـۀ  گزאرش אجمـالی אیـن کتـاب در         .  دست אست   به قلم آقای سید حسن אسالمی در       رؤیای خلوص نقد אین تفکر نیز در کتاب       

 بـه بیـان معیارهـا و مبـانی مکتـب تفکیـک              رאه خورشـیدی  آقای محمد אسفندیاری در کتاب      .  آمده אست  ٣٣، شمارۀ   علوم حدیث 
 .پردאخته و آنها رא تدوین کرده אست
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 אن حدیثی אین دوره و آثار آنانپژوهشگرآشنایی با برخی אز 
پژوهشهای حدیثی אین دوره، تنها بـه محـدثان و      . ی در قرن چهاردهم، رشد محسوسی دאشته אست       پژوه  حدیث

بـسیاری אز پژوهـشهای     . شـود    محـدود نمـی    ،لوم حدیثی אشتغال دאرنـد     به حدیث و ع    به طور خاص  کسانی که   
 شمار אفرאد در אین دورאن      ، אز אین رو   ؛ فقیهان، אصولیان، فیلسوفان و אهل کالم نوشته شده אست         به دست حدیثی  

 .پردאزیم  ما تنها به گزאرشی אجمالی אز אین دورאن می در אینجا.نسبتاً אفزون אست
 
 

 )ه ١٣٢٠م (حسین نوری میرزא 
. از کرد و در عرאق אدאمه دאدتحصیالت خود رא در تهرאن آغ    . אن متولد شد  ر در شهرستان نور مازند    ١٢٥٤در سال   
حافظۀ نیرومند همـرאه بـا مطالعـه و پـشتکار بـسیار، سـبب       .  אصلی تخصص אو حدیث و علوم حدیثی بود      حوزۀ

 . موفقیت אو در אین زمینه گشت
 : ند אزא لیفات אو عبارتأمشهورترین ت. چهل عنوאن אستهای אو نزدیک به  شمار نگاشته

  ؛)شناسی و مباحث رجالی אی درאزدאمن در کتاب به همرאه خاتمه(ـ مستدرک אلوسائل ١
  ؛هـ אلصحیفة אلثانیة אلعَلَوی٢ّ
  ؛هـ אلصحیفة אلرאبعة אلسَجادی٣ّ
  ؛مام אلغائبحوאل אإلأـ אلنجم אلثاقب فی ٤
 .ـ فصل אلخطاب٥

 و אبـوאب    نگارش یافته אست   ،  عاملی  تألیف شیخ حرّ   ،هوسائل אلشیع  کتاب   در تکمیل  درک אلوسائل مستکتاب  
به آنها توجه نشده אسـت   وسائل אلشیعه که در   ی رא אو در صدد آن بوده אست تا אحادیث       . و عناوینی مشابه آن دאرد    

 ، موجـود אسـت    وسائل אلشیعه ه در   همچنین روאیاتی ک  . سامان دهد  هوسائل אلشیع  مطابق با    منظم،دهی    عنوאن با
 .دهد در אبوאب جدید جای ،توאند مورد אستفاده قرאر گیرد  می نیزولی در אبوאب دیگر

رא آسان ساخته   )  אلوسائل مستدرک (، אستفاده אز אین کتاب    وسائل אلشیعه  کتاب   بر אساس  روאیات،   بندی  عنوאن
 زیرא אحادیث و کتابهای معتبـر       אند؛  وجه چندאنی نکرده  ت אین کتاب به عنوאن مصدر אجتهاد،         مجتهدאن به  אما. אست
 معمـوالً ضـعیف و غیرمعتبـر        مستدرک אلوسـائل   مصادر کتاب     در حالی که   אند   مورد توجه بوده   وسائل אلشیعه در  

 . هستند
 رא الزم   مـستدرک  آخوند خرאسانی و شیخ آقـابزرگ تهرאنـی، مرאجعـه بـه کتـاب                 برخی אز مجتهدאن همانند   

אمـام خمینـی     .کننـد   ن אز آن کتاب به عنوאن منبع אستنباط אسـتفاده نمـی           אولی بسیاری אز مجتهد    ٥٣٢، אند  شمرده
 وبـه آن کتـاب      مرאجعـه    همچنـین ضـعیف بـودن مـصادر آن         با אستدالل به ضعف روאیات و      )ه אهللا علی  ةحمر(

 ٥٣٣.شمارد  مفید نمیאز آن رאאستنباط 
אمـور   شناسـی، رجـال و     گ אز موضـوعات کتـاب     אی بـزر    ، مجموعـه  مستدرک אلوسـائل  مباحث پایانی کتاب    
 .دאرد شناسی مفیدی  مباحث کتاب جلد אول אز אین مجموعه، ٥٣٤.پیرאمونی حدیث אست

                                                 
 .١١١ و ١١٠، ص ٢، ج אلذریعه. ٥٣٢
 .٢٤٤، ص ١، ج أنوאر אلهدאیه. ٥٣٣
 .ه در هجده جلد و خاتمۀ آن در دوאزده جلد چاپ شده אستشایان ذکر אست ک ٥٣٤
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شناسـی و    ث نوری در אعتماد بر אخبار و گزאرشهای ضعیف در مباحث کتـاب             مرحوم محدّ  گفتنی אست شیوۀ  
 و ر سـر  ، پُ فصل אلخطاب کتاب  . شودقادאنه بررسی   ؛ بنابرאین، شایسته אست با دیدی ن      توثیق مصادر نیز بروز دאرد    

 شیعه و سـنی     אعتبار  بیאی אز متون ضعیف و        אین کتاب دربردאرندۀ مجموعه   . صدאترین کتاب محدث نوری אست    
، دسـتاویزی بـرאی     אعتبـار   بـی آوری אین گزאرشهای      جمع. توאن אز آن تحریف قرآن رא بردאشت نمود         אست که می  

گفته شده אست که محـدث نـوری پـس אز אنتـشار کتـاب، אز      . شد باورهای شیعی   بهبرאی حمله   مخالفان تشیع   
 ٥٣٥.نگاشتن آن אظهار نارضایتی کرده و تحریف قرآن رא ناصحیح شمرده אست

 
 

  )ه ١٣٥١م (شیخ عبدאهللا مامقانی 
 . آنجا تحصیل و تدریس نمودزאده به دنیا آمد و در אی عالم نجف در خانوאده در ١٢٩٠و در سال א

تنقـیح  ترین کتابهای مرتبط بـا حـدیث אیـشان عبـارت אز               مهم. אستهای אو فقهی و אصولی        یشتر نگاشته ب
 . אست في علم אلدرאیهةمقباس אلهدאی و אلمقال في علم אلرجال

 ، אین مجموعـه    مؤلف در  .ترین نگارش شیعی در باب مصطلحات حدیث אست          گسترده مقباس אلهدאیه کتاب  
 رא بررسی کرده و     امی אصطالحات موجود در علوم حدیث      تم ،جلد منتشر شده אست   که با مستدرک آن در هفت       

 .نظر אجتهادی خویش رא بیان نموده אست
 ٥٣٦.אست) نامه سرگذشت( نیز یکی אز نگارشهای گسترده در علم رجال و ترאجم تنقیح אلمقال

 .ی بر אین کتاب אستאی אنتقادی و تکمیل  حاشیه، تألیف عالمه محمدتقی شوشتری،قاموس אلرجالکتاب 
 
 

  )ش.ه١٣١٩ /ه ١٣٥٩(شیخ عباس قمی 
אو تحصیالت خود رא در قم و نجـف بـه אنجـام             . در قم متولد شد    قمری   ١٢٩٤ در حدود سال     شیخ عباس قمی  

 در پژوهشهای حـدیثی آخـر       אستاد شاگرد خاص مرحوم محدث نوری و یار و همکار           محدث قمی . رسانده אست 
 .شود دیده میهایش فرאوאن  אو به אستاد خویش در نوشتهאحترאم . عمر אو بوده אست

کتـاب  . ذوق نگارش همرאه با אخالص فرאوאن אو، کارهای مبارکی پدید آورده و نام אو رא جاودאن ساخته אست  
شـهرت אیـن   . אی دقیق، منطقی و منظم אز تمامی کتابهای دعای نـسلهای پیـشین אسـت          گزیده مفاتیح אلجنان 

 .یز مشهور خاص و عام ساخته אست مؤلف آن رא ن،کتاب
 در مقتـل حـضرت      نفس אلمهموم ،  )لیهم אلسالم ع( در تاریخ و سیرۀ چهارده معصوم        منتهی אآلمال کتابهای  
אز جملـه کتابهـای     ) لیهـا عسـالم אهللا    ( زندگی حـضرت فاطمـه        دربارۀ حزאنبیت אأل ،  )لیه אلسالم ع(אمام حسین   

 .تاریخی אیشان אست
 אست که تدوین فهرست موضوعی      سفینة אلبحار حوم محدث قمی، کتاب אرجمند      ترین کتاب حدیثی مر     مهم

 نوאر אأل بحارترین روאیات هر عنوאن و مشخص کردن جایگاه عنوאن در کتاب               همرאه با אشاره به مهم     بحار אألنوאر 
 .אست

                                                 
ناپذیری قرآن که بزرگانی چون آیت אهللا معرفت، سید علی میالنـی،              کتابهایی در موضوع تحریف   : ک.برאی آشنایی بیشتر، ر   . ٥٣٥

 .אند אهللا نجارزאدگان نوشته رسول جعفریان و فتح
 .گیرد ب رجالی شیعه صورت میآشنایی بیشتر با אین کتاب در درس آشنایی با کت. ٥٣٦
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قمـی و  ث  کلمات تدوین یافته אست یکی אز אبدאعات مرحوم محـدّ ایی ریشۀאین مجموعه که به صورت אلفب    
 .ترین אثر در زمان نگارش بوده אست کاربردی

אضافات محـدث قمـی بـر کتـاب         .  در مدت بیست سال אنجام شده אست       بحار אألنوאر بردאری   مطالعه و فیش  
چـاپ אول کتـاب در دو جلـد و          . אی אز علوم و فنون نموده אسـت         ، אین مجموعه رא تبدیل به گنجینه      نوאربحار אأل 

 ٥٣٧.منتشر شده אست جلد هشتچاپ جدید آن در 
 
 

  )ش.ه ١٣٣١ /ه ١٣٧١( عالمه سید محسن אمین عاملی
تحصیالت خود رא در لبنان و نجف به پایان برد و برאی אرشـاد              . دنیا آمد ه   قمری در جبل عامل ب     ١٢٨٤در سال   

 אسـت کـه بزرگـان،       أعیـان אلـشیعه   رة אلمعـارف بـزرگ      یمشهورترین אثر אو دא   . مردم به سوریه و لبنان بازگشت     
 .دאنشمندאن و شایستگان شیعی رא یاد کرده אست

، אز منظر حدیثی بسیار مهـم و تأثیرگـذאر          طهارحادیث אألئمة אأل  أאلبحر אلزخّار في شرح     کتاب دیگر אو با نام      
. אو در אین کتاب با אستفاده אز قوאعد مقبول فقه אلحدیثی به تبیین و توضیح مفصل روאیات پردאخته אسـت                   . אست

متأسفانه بـا آغـاز جنـگ       . ه אست د مورد نظر بو    אحادیث  بررسیهای سندی همرאه با بررسی متن      در אین مجموعه  
 شیوۀ صحیح در אین ، אرאئۀ  با وجود .  به چاپ رسید    جلد آن  سهجهانی אول، نگارش אین کتاب متوقف شد و تنها          

 . به אین کتاب אهمیت خاصی دאده אست،شرح حدیث
 .ری درگذشتهج ١٣٧١عالمه سید محسن אمین عاملی در سال 

 
 

  )ش.ه ١٣٤٠م (آیت אهللا بروجردی 
 تحـصیالت خـود رא در        و ری در بروجرد متولد شد     هج ١٢٩٢ن طباطبایی بروجردی در سال      آیت אهللا سید حسی   

 و سـید کـاظم      )ه ١٣٢٩م  (تـرین شـاگردאن مرحـوم آخونـد خرאسـانی            אو אز جوאن  . بروجرد و نجف به پایان برد     
های   سال حضور אو در بروجرد همرאه با درس و بحث موجب غنای فکری אو در زمینه                ٣٥. طباطبایی یزدی بود  

 .ری به قم آمد و مرجعیت وאحد شیعه رא پدید آوردهج ١٣٦٤در سال  وی .مختلف گردید
 . אستهای علمی אیشان شده جنبهشهرت אیشان در فقه، مانع بروز 

  אیـشان بـه   .ه شاگردאن خـویش منتقـل نمـوده אسـت         ترین مبانی رא אرאئه و ب       در مباحث رجال، یکی אز دقیق     
 .אهتمام ویژه دאشت...  شاگردאن و ،شناخت طبقات، تخصص رאوی، مشایخ

تجریـد   یـا    سـانید אلکـافی   أترتیـب   ترین کتاب،     مهم. نزدیک به ده نگاشتۀ رجالی אز אیشان باقی مانده אست         
  تشخیص אو، אساتید، شـاگردאن     زمینۀ ،ه هر رאوی   در کنار هم قرאر دאدن אسناد مربوط ب         که با   אست یسانید אلکاف أ
 .آید رאوی فرאهم می تخصص فقهی و

 آیـت אهللا بروجـردی   . در אستفاده אز متون אست אیشان نیز نشانگر دقت نظرحادیث אلشیعه أجامع  طرح کتاب   
دنـد تـا     پیـشنهاد کر   »حادیـث جـامع אأل  «، طرحی رא با عنوאن      وسائل אلشیعه با تبیین אشکاالت موجود در کتاب       

 . مجموعۀ روאیات شیعی در کنار هم قرאر گیرد و אرتباط بین روאیات، روشن و وאضح باشد

                                                 
 .١٦٩ ـ ١٧٠، ص ١، ج مفاخر אسالم؛ ٩٩٨ ـ ١٠٠٠، ص ٣، ج نُقباء אلبشر: ک.برאی آشنایی بیشتر ر. ٥٣٧
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 تصمیم دאشت روאیات אهل سنت رא نیز در کنار روאیات شـیعی ذکـر کنـد تـا فـضای صـدور                       آغازאیشان در   
 . אز אین کار منصرف شد، ولی بعدهاروאیات شیعی روشن شود

 هجری ١٣٨٠ پس אز رحلت آیت אهللا بروجردی در سال      وشان تنظیم شد    אین مجموعه به همت شاگردאن אی     
 ٥٣٨.ی منتشر گشت به کوشش آقای شیخ אسماعیل معزّ)ش.ه ١٣٤٠(
 
 

 )ش.ه ١٣٥٢م (عالمه شعرאنی 

عالوه بـر دאنـشهای مرسـوم       . ری در تهرאن متولد شد و در تهرאن، قم و نجف تحصیل کرد            هج ١٣٢٠در سال   
 . نظر بود ن ریاضی و فلسفه و زبانهای بیگانه نیز صاحبحوزوی، در علوم دیگر همچو

تـصحیح و یـا نگاشـتن       . فعالیت אیشان در مباحث قرآن و حدیث بیش אز موضوعات فقهی و אصولی אسـت              
 אی אز   ه، جلـو  منهج אلصادقین   و אبوאلفتحتفسیر   ،صافی،  مجمع אلبیان حوאشی بسیاری אز کتابهای تفسیری همانند       

 .אستکارهای قرآنی אیشان 
אسـت کـه موجـب در      ی   אز آثار مانـدگار    شرح مال صالح مازندرאنی    و کتاب    وאفیهای אیشان بر کتاب       حاشیه

 حاشیه אز אیـشان     ١٦٠٠بیش אز   . کنار هم قرאر گرفتن نظرאت و دیدگاههای متفاوت در فهم حدیث گشته אست            
هـم روאیـت، دوری گزیـدن אز        دقت نظر عالمـه شـعرאنی در ف       .  موجود אست  אنیرشرح مال صالح مازند   بر کتاب   

אفرאط و تفریط، אستفاده אز معانی مقبول و قابل دفاع و عفت قلم و کالم، حوאشی אیـشان رא אز אهمیـت خاصـی                        
 .برخوردאر ساخته אست

 
 

 ٥٣٩)ش.ه ١٣٧٤م (عالمه شوشتری 

قوط تحصیالت خود رא در نجف به پایان رسانید و پـس אز سـ             . ری در نجف אشرف متولد شد     هج ١٣٢٠در سال   
فعالیتهای حدیثی عالمه شوشتری نزدیـک بـه شـصت سـال            . رضاخان به אیرאن و شهر شوشتر نقل مکان کرد        

 .אدאمه دאشت
  و اًאألربعون حـدیث  ،  میرאلمؤمنینأقضاء  ،  هאألخبار אلدخیل ،  قاموس אلرجال ،  ه شرح نهج אلبالغ   يبَهج אلصِباغة ف  

 . אز جمله کتابهای حدیثی אیشان אستفوאئد אألخبار
אیـن شـرح بـه گونـۀ موضـوعی          .  אست هنهج אلبالغ  جلد بر کتاب     چهارده شرحی مفصل و در      هباغج אلصِ بَه

 عالمـه شوشـتری در אیـن אثـر          . مباحث هر موضوع رא در کنار هم جـای دאده אسـت             אست و مؤلف   ترتیب یافته 
 .אست منتقدאنه، روش و کتاب رא نقد کرده همچنین به آثار پیشین نظر دאشته و با حالتی حدیثی

                                                 
ترتیـب أسـانید   زאده بر کتـاب   ، مقدمۀ جناب آقای وאعظ)٢(و ) ١(، سال هشتم، شمارۀ مجلۀ حوزه: ک.برאی آشنایی بیشتر، ر   . ٥٣٨
 .אلکافی
אند، فعالیتهای علمی مؤثر آنان در سدۀ پیشین و قبـل אز אنقـالب אسـالمی                  ه در قرن پانزدهم رحلت كرده     برخى אز אفرאدی ك   . ٥٣٩

 .אیرאن بوده אست؛ אز אین رو، در אین درس אز آنان یاد شده אست
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אیـن مجموعـه کـه بـا     .  عالمه مامقانی אسـت تنقیح אلمقال، حوאشی אنتقادی אیشان بر کتاب      قاموس אلرجال 
تنقـیح  نظیر אیشان پدید آمده אست موجـب تکمیـل و تتمـیم کتـاب                 אلعاده و مطالعات بی     خارق تکیه بر حافظۀ  

 . گشته אستאلمقال

سـی روאیـات    عالمـه شوشـتری در אیـن אثـر بـه برر           .  אز جمله کتابهای אبتكارى אیشان אست      אألخبار אلدخیله 

معرفی و برطـرف   ، ناسخان پدید آمده אستאز سوییهای موجود در متن رא که معموالً     مختلف پردאخته و نارسای   

 .سازد می



 

 

جلسه شانزدهم

حدیث شیعه و אنقالب אسالمی



 

 

 
 
 
 
 
 هدف درس  

 ی در دورۀ معاصرپژوه حدیثی ویژگیهاآشنایی با  
 
 
 

 مقدمه
  : حدیث شیعه رא برشمردیمدر مباحث پیشین، سه دورۀ طالیی تاریخ

 ؛)علیهم אلسالم( ـ عصر صادقین١
 ؛های چهارم و پنجم قمری ـ سده٢
 .ـ قرن یازدهم و دوאزدهم قمری٣

گیـری אز   אنقالبـی کـه بـا بهـره    .  אستزمان  هم طالیی حدیث شیعه با אنقالب אسالمی אیرאن         ۀچهارمین دور 
سـازی אیـن معـارف رא سـرلوحۀ            تـالش در رאه نهادینـه      آغاز شد و  ) علیهم אلسالم (های وحیانی אهل بیت       آموزه

 .کارهای خویش قرאر دאد
مـدאر، موجـب      نگـر و سیاسـت      نگر، متعبّد، آینده    ، به عنوאن فقیهی ژرف    ) علیه  אهللا ةحمر(رهبری אمام خمینی    

ریخ گونه، بـرאی אولـین بـار در تـا          موقعیتی אین . گشت تا بهترین موقعیت برאی روאج فرهنگ شیعی فرאهم گردد         
 .، توجیهی ندאشترویسوزی و هدر دאدن אمکانات موجود به هیچ   אز אین رو، فرصت؛شیعه پدید آمده بود

کرده،   نیروهای جوאن و تحصیل     حضور  אمکانات אرتباطی و אبزאرهای پیشرفتۀ مطالعاتی و تحقیقاتی،        پیدאیش
 بودجـۀ تحقیقـاتی،     دنآور  ن فرאهم אفزאیش אوقات فرאغت عمومی برאی یادگیری، نگاه کاربردی به حدیث، אمکا          

אز ویژگیهـای אیـن دوره محـسوب        ...  شناسانه بـه حـدیث و      گسترش پژوهشهای گروهی، نگاه دقیق و معرفت      
 .پژوهی دאشته אست شود که تأثیر مهمی بر گسترش حدیث می

 .پردאزیم  در אین دوره میپژوهی ترین ویژگیهای حدیث אکنون به بازگویی و توصیف برخی אز مهم
 
 
 
 

 پژوهی در دورۀ معاصر ویژگیهای حدیث
 ـ عمومی شدن حدیث ١

 . به معارف حدیثی אستمرאجعهترین ویژگیهای حدیث در אین دوره، فرאگیر شدن  אز مهم
ی بـود کـه در زمانهـای پیـشین     אین فرאگیری و گسترش مرهون عوאمل سیاسی، אجتماعی و فرهنگی خاصّ        

 .پدید نیامده بود
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، سبب  )علیهم אلسالم (سالمی אیرאن به رهبری روحانیت و با تکیه بر معارف ناب אهل بیت              پیروزی אنقالب א  
 کشور شیعی، بـه معـارف       ترین  جمعیتترین و پر    مردم אیرאن به عنوאن مهم    . گرאیش شدید به אین طرز تفکر شد      

 به אین پدیدۀ قرن     ،یز به ویژه آزאدאندیشان مسلمان و غیرمسلمان ن       ،مردمان دیگر نقاط دنیا   . حدیثی روی آوردند  
شناسـی در     رسـیهای شـیعه   رشد کُ . به مبانی معرفتی אین تفکر بودند     یابی    دستنگریستند و در پی       با تعجب می  

 و  ، هماننـد وهابیـان    ،حتی دشمنان شیعه  . دאنشگاههای غرب، نمونۀ بارزی אز אین رویکرد در جوאمع غربی אست          
  ٥٤٠. نیز به پژوهش در متون حدیثی شیعه پردאختند،تندروها و مسیحیان   همانند صهیونیست،دشمنان אسالم

 بـه   ، אز אین دورאن تحت تأثیر فرهنگ غرب و شرق قرאر دאشت           پیش که تا    ،نسل جدید و فرهیختۀ مسلمان    
 . بازشناسی میرאث خویش پردאخت

ـ . گروههای مختلف فکری، با سطح سوאد و تفکر گوناگون، شیفتۀ یـادگیری و بـازخوאنی حـدیث بودنـد                   ه ب
 . مانندی ندאشته אسته אین אقبال عمومی در هیچ دورאن،  کهتوאن אدعا کرد  میجرئت

نگارشهای .  دאشت  نیاز سازی   به بازنویسی و آماده    ،های حدیثی پیشین در אین دورאن       طبیعی אست که نگاشته   
 אحیـای میـرאث     سـتا  در همین رא   . در پی אین نیاز پدید آمد      ،های حدیثی    به ویژه آموزه   ،گوناگون אز معارف شیعی   

 .نیز مدّ نظر قرאر گرفت کهن شیعی به شیوۀ علمی و مقبول
אحـساس نیـاز بـه      . های متفاوت بود    گویی به شیوه    ی مختلف אجتماعی، نیازمند پاسخ    گروههاאشتیاق فرאوאن   

و تودۀ مردم، به ویژه نسل אنقـالب        . شد کرده و فرهیخته محدود نمی     ی تحصیل گروههامعارف حدیثی، تنها به     
אز אهمیـت    تفکر ترویج حدیث در میـان تمـامی مـردم    ، بنابرאین دאشتند؛جنگ، به معارف حدیثی אقبال بیشتری       

 .فرאوאنی برخوردאر بود
 در אین بـستر پدیـد       گرאیانه  نگارش عوאم نگری و یا      عامی.  و آفتهایی نیز دאشت    حدیث، آسیبها عمومی شدن   

 به تولید و    ،بینی الزم   گویی به نیازهای جدید بدون پیش      ی پاسخ زده آن אست که برא      مقصود אز گرאیش عوאم   . آمد  
 . مبانی دقیق و عمیق علمی پردאخته شودبدونتکثیر آثاری 
 אستفاده אز אقیانوس معارف شیعی و صید درّ و مرجـان موجـود در               در אقشار فرهیختۀ مذهبی      ندאشتن آگاهی

گویی به אین نیاز رא   ل گرאیش دאشتند و آمادگی پاسخ     های علمیه بیشتر به سمت فقه و אصو         حوزه. بودآن طبیعی   
شـد و     گـر مـی      مکانی و زمانی جلـوه     گرא نیز تنها در محدودۀ خاصّ       سخنان خطابی و یا توده    . دیدند  در خود نمی  

 .پس אز آن فروغی ندאشت
אنگاری   سهل ،منشأ אین אشتباهات   .آمد  های سهوی و عمدی نیز در אین میان پدید می          فهمی  אشتباهات و کج  

אی سـاده     توאن به گونـه     رא می ) علیهم אلسالم (حدیث אهل بیت    . در مبانی و روشهای بازشناسی متون شیعی بود       
 های الزم در شناخت مبـانی و روشـها   به عمق معارف آن محتاج به فرאهم ساختن زمینهیابی  دست ولی   ،فهمید

 .سازد تر می تر و باאهمیت یثی رא سختپژوهان جوאن و نسل جدید محققان حد אین مهم، وظیفۀ حدیث. ستא
 
 

                                                 
کـشور  شناسی، به ویژه با تأکید بر شناخت حـدیث، در             های شیعه   ترین مجموعه   تذکر אین نکته مفید אست که یکی אز بزرگ        . ٥٤٠

 أصول أربعمائه ،  کتابخانۀ سید بن طاووس   אتان کلبرگ، پژوهشگر یهودی و نویسندۀ کتابها و مقاالتی همچون           . אسرאئیل قرאر دאرد  
 .אز אین گروه אست... و 
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 ـ نگاه علمی به حدیث٢
پدیـدאر شـدن سـؤאالت، شـبهات و         . گسترش توجه به حدیث و منابع حدیثی، پیامـدهای دیگـری نیـز دאشـت              

אین سؤאالت گاه אز سوی معتقدאن به مکتب و باورهای شیعی و بـرאی              . بودאشکاالت دربارۀ برخی متون طبیعی      
אی نازیبـا אز   نمودن جلـوه آشکار م برتر بود و گاه אز سوی مخالفان و معاندאن برאی אیرאدگیری و به فهیابی   دست

 .نمود فرهنگ شیعی رخ می
شـدند     معرفی شده بودند و אز אسـرאر شـمرده مـی           »صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ «بسیاری אز متون حدیثی که با وصف        

 .אه موאفق و خوאه مخالف قرאر دאشتאکنون به مدد وسایل אرتباطی در אختیار تودۀ مردم، خو
گفتنی אسـت کـه در      . ساخت  فهم نامناسب برخی אز متون، زمینه رא برאی تهاجم به فرهنگ شیعی آماده می             

 نوشته شده و    ، کتاب حدیثی شیعی   ترین  ، مهم کافینقد کتاب    کتاب در    چندین  אز سوی متعصبان،   سالهای אخیر 
 . حمله شده אست אست،شیعی فرهنگ که تجلیگاه ،در آن، به אین کتاب

 به درون کتابهای حدیثی شـیعه رאه یافتـه بـود و بـا               وאضعانگری    برخی دیگر אز متون ناصحیح که با حیله       
 بـه  ،آمـد و بـا هـوچیگری و تبلیغـات            مخالفان برفرאز مـی    אز سوی متون אصیل و فرهنگ شیعی ناهمخوאن بود        

 .شد عنوאن فرهنگ شیعی معرفی می
 تـأثیر  אسـت  با توجه به موقعیت تفکر شیعی و אنقالب אسالمی در جهان بسیار طبیعـی              אین مسائل،  پیدאیش
 تمامی متون، معتقدאت و حتی فرهنـگ محلـی          بررسی دقیق و موشکافانۀ    معارف وحیانی شیعی موجب      شگرف

عـارف  فرهنگ و م  های    ناهمگونی های شیعی אز رهگذر אین فعالیت، بر آن بودند تا           مخالفان אندیشه . شدشیعیان  
 .کنند אعالم  رא به مردم کاستی در فهم آنهرگونه و  آشکار سازند با دیگر فرهنگوحیانی شیعه رא

گویی نـشانۀ ضـعف        عدم پاسخ  کرد و   سؤאل، אشکال، אعترאض و تشکیک، پاسخی درخور و شایسته طلب می          
 .گویی مطالب پیشین پردאختند  عالمان و پژوهشگرאن به پاسخ، بنابرאین؛شد تلقی می

نگارشهای فـرאوאن   .  کرده بود  آسانگویی رא      پاسخ  کار خوشبختانه، مبانی دقیق و عمیق پژوهشهای حدیثی،      
کـه برخـی تـصحیح متـون     ...  در حل مشکالت حدیثی، אختالف و تعارض אخبار، شرح אحادیث بلند معرفتـی و     

 .در אین سالها منتشر شد ، نوپدید بودند دیگرپیشین و برخی
تر، אز دیگر موضوعات مرتبط با حدیث بـود کـه در אیـن دورאن                 ن با معیارهای قطعی   نقد حدیث و سنجش آ    

 مـصادر   گرفتـه در    جـای  نگاه دقیق به אحادیث و کوشش در پیرאسـتن متـون ناصـحیحِ            . مورد توجه قرאر گرفت   
 .های نگاه علمی به حدیث بود  אز دیگر جلوهشیعهحدیثی 

 
 
 
 ـ نگارشهای نو٣

אستفاده אز אبزאرهای جدید برאی     . یابی אز متون حدیثی، در אین دورאن رونق گرفت         پاسخپدیدאری نیازهای جدید و     
نگاریهـا و     ام و کامل موجب پدید آمـدن تـک        مصحیح و سریع به متون حدیثی و אمکان جستجوی ت         یابی    دست
 .های جدید گشت نویسی جامع

نیـاز، אمکـان مقایـسه میـان          مورد سریع به متون  یابی    دست،  گوناگونمستندسازی متون، تمایز میان متون      
شد پژوهشهای حدیثی بـا دقـت بـیش אز          موجب  ... ، دسترسی به مجموعۀ کامل متون حدیثی و         مختلفمتون  

 .پیش و در زمان کمتری אنجام شود
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 . قـرאر دאرد   پژوهان  تمامی حدیث رאحتی در אختیار    ه   ب אهل سنت مجموعۀ کامل متون حدیثی شیعه و       אکنون،  
 .قرن گذشته برאی هیچ کس ممکن نبود  אین אمکانات در نیمهم آمدن فرאتصورشک  بی

نگارشهایی کـه در پـی پرکـردن خلـل          . אین همه موجب پدید آمدن پژوهشهای نو و نگارشهای تازه گشت          
 . ها در دورאن معاصر بسیار گسترده خوאهد بود شمارش אین نگاشته.  بودن مردممعرفتی در میا

 
 
 
 ثـ نگاه کاربردی به حدی٤

אیش تحقیقـات   پیـد های گوناگون در علوم و         فرضیه אرאئۀ سبب   ، به ویژه در حوزۀ علوم אنسانی      ،رشد علوم جدید  
אرتباط علوم אنسانی با جامعه، آشنایی مردم و پژوهـشگرאن حـوزۀ دیـن بـا אیـن                  . های مرتبط با آن بود      در زمینه 

  شـد تـا    بیتی אز جملۀ عوאملی بود کـه سـبب        گویی دین به مسائل و موضوعات אجتماعی و تر           پاسخ אنتظارعلوم،  
 .تقویت شودهای فکری  نگاه کاربردی به حدیث و متون مقدس در אین حوزه

نگاه کاربردی به حـدیث در برخـی אز مـوאرد خـاص هماننـد علـوم تربیتـی، مباحـث אجتمـاعی و مـسائل                          
  ٥٤١.شناسی نمود و بروز یافته אست روאن

אین زאویـۀ   . אست ولی به سرعت در حال گسترش و تعمیق          ،نه אست پیشی نگاه کاربردی به حدیث אگرچه کم     
بایـد در دو      گر אیـن حـوزه مـی      پژوهش. אی אست که مشکالت خاص خود رא دאرد         رشته دید אز جمله مباحث میان    

 . אین دو رشته رא فرאهم کندمیان אرتباط باشد و زمینۀ  دאشته علمی مجزא، تخصصرشتۀ
 پژوهـشهای گروهـی در אیـن        پذیر نیـست؛ אز אیـن رو،        אمکانبه رאحتی   روشن אست که مهارت در دو رشته        

 .تر و کارسازتر אست زمینه ضروری
 
 
 
 ـ پژوهشهای گروهی٥

بـه  یـابی     دسـت  ممکـن نبـودن   אی،    رشـته   میـان  אقتضای زمانه، گستردگی حوزۀ پژوهش، مباحث و موضوعات       
 .رא در پی دאشته אستگروهی در אین دورאن روאج پژوهشهای ...  های تحقیق و  الزم در تمامی حوزههایمهارت

 در حـوزۀ علـوم      ، אسـت  کمک کرده    روאج پژوهش  کارآمد אست و به    که در سایر علوم و فنون نیز         ،אین شیوه 
 بـوده   سرشـناس های بزرگ حدیثی، ترאوش فکری یک عالم          بسیاری אز نگاشته  . אی طوالنی ندאرد    دینی، پیشینه 

برخـی אز نگارشـهای   .  یـک نفـر אسـت   تألیف وسائل אلشیعه و   وאفیه و یا    هایی همچون کتب אربع     نگاشته. אست
 مـشخص بـوده     ی نیز، ترאوش فکری مـؤلف     حکامאأل و جامع אلمعارف  و   عوאلم אلعلوم ،  نوאرאأل بحارمفصل همانند   

 אز، فعالیت آنان    نوאرאأل بحارאی همچون      بر فرض پذیرش حضور برخی دیگر در نگارش مجموعه         ،بنابرאین. אست
 .אند  تأثیری در سیر پژوهش ندאشته آنانبوده אست ون  فرאتر אستنساخ و کتابتدّح

אی موفـق و       شـیوه  ،אی  رشته در مباحث میان  ، به ویژه    بر دالیلی که در باال ذکر شد شیوۀ تحقیق گروهی          بنا
 .پیشرفته برאی אستفاده אز مهارتهای گوناگون אفرאد مختلف در مسیر تحقیق אست

                                                 
  אز دکتر گلزאری و عبدאلهادی     شناسی  دین و روאن   אز پژوهشگاه حوزه و دאنشگاه؛       تربیت אجتماعی برאی نمونه مرאجعه شود به      . ٥٤١

 . ، نوشتۀ عباس پسندیدهحدیث زندگیمسعودی؛ 
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 تحقیق رא אدאره و هـدאیت  אست که علمی و پژوهشی، فرد אرشد گروه نگاهدیر پژوهش، אز طبیعی אست که م   
 .نماید می
 
 
 
 ـ אحیای ترאث٦

به متون کهن و אرאئۀ آن به شکل زیبا و روزآمد که در سالهای پیشین آغاز شـده بـود در אیـن دورאن         یابی    دست
 زیـر نظـر אسـاتید و        پـسندیده روشـهای علمـی و       کتابهای شایسته و درخور تحقیـق، بـا          بیشتربه אوج رسید و     

همانند مؤسسۀ آل אلبیـت     (نهادهای خاص   . متخصصان אین علم به چاپ رسید و در אختیار مشتاقان قرאر گرفت           
روش . شده پردאختند  به عرضۀ متون تصحیح   ) אکبر غفاری و دیگرאن    همانند مرحوم علی  (و אفرאد ویژه    ) و دیگرאن 

 بـه  ،هـای گونـاگون   تشویق آثار برتر در زمینـه در אین میان،    .  گرفت قرאرو نقادی   تصحیح متون نیز مورد بحث      
ی ی تصحیح کتابها  ؛ تأثیرگذאر بوده و کتابهایی رא به عنوאن معیار تحقیق معرفی کرده אست            ،ویژه در متون حدیثی   

ـ      که نقـادی متـون تـصحیح        همچنان . אز אین جمله אست    אلجَمَل و   منیة אلمرید همچون   ی ۀ کاسـتیها  شـده و אرאئ
 ٥٤٢. אست فرאهم کردهها و چالشهای موجود در אین رشتهزمینه رא برאی بیان آسیبتحقیق 

 
 
 
 نگاری لفظی و موضوعی ـ معجم٧

تر به آیات و روאیات، در گرو אسـتفاده אز אبـزאر و روشـهایی                 سریعیابی    دست אستفاده אز متون نقلی و       سازی  آسان
 .شوند تر می تر و دقیق אست که روز به روز پیشرفته

 آیـات قـرآن در قـرن     אلفـاظ אولین معجـم . های پرکاربرد و موفق در אین زمینه אست      یکی אز شیوه   لفـاظ אمعجم  
 آشـنا نبـودن   . یان پدید آوردنـد   یمعجم مشهور قرآن رא אروپا     אما   ٥٤٣،سیزدهم و در زمان ناصرאلدین شاه پدید آمد       

 . ساخت ضروری می با آیات قرآن، لزوم نگارش معجم אلفاظ رא אروپاییان
 سـالهای سـدۀ      آخـرین  معجم אلفاظ אحادیث شیعی در    . معجم אلفاظ אحادیث אهل سنت نیز در אروپا پدید آمد         

  ٥٤٤.چهاردهم برאی برخی אز کتابها آغاز شده بود
 و دیگـر کتـب   کـافی ، هאلبالغ نهج برخی אز کتابها همانند  برאی نویسی شتاب گرفت و     پس אز אنقالب معجم   

معجـم אلفـاظ   ...  ومـستدرک אلوسـائل   ، وسـائل אلـشیعه   ،  אلحکـم  رغُرَر،  نوאאأل بحارای شیخ صدوق،    ، کتابه אربعه
 .نگاشته شد

 .رو شدند روبهتری   אقبال فزونبا بحار אألنوאر و معجم هنهج אلبالغدر אین میان معجم אلفاظ 

                                                 
אین مجله در طول אنتشار خود بسیاری אز میرאث مکتوب کهن رא معرفی کرده و در نقـد                  . مجلۀ آینۀ پژوهش  مرאجعه شود به    . ٥٤٢

 .و یا ستایش אز آن متون کوشیده אست
  .، در برخی אز چاپهای قدیمی قرآن موجود אستکشف אآلیاتאین معجم به نام ٥٤٣. 
 .، توسط دکتر جوאد مصطفویאلکاشف لِألفاظ نهج אلبالغه ٥٤٤.
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 אلفـاظ   های مکتوب   ده אز معجم  אفزאری گوناگون، אستفا   های نرم   گسترش אستفاده אز رאیانه و پدید آمدن برنامه       
بنابرאین، رونق אستفاده אز    . مزאیای אستفاده אز אین برنامه بسیار بیشتر אز معجم אلفاظ بود          . رא با رکود موאجه ساخت    
 .به خاموشی گرאییدنگاری پس אز یک دورۀ کوتاه   معجم چرאغאین روش پرفروغ نبود و

 زیرא אز אلفاظ موجـود      ؛تر אز معجم אلفاظ بود       تخصصی نگاری موضوعی، روش دیگری بود که مفیدتر و         معجم
دאد و    پردאخت، متون مشابه لفظی و معنوی رא در کنار هم قرאر مـی              رفت و به محتوאی متن می       در متن فرאتر می   

 .کرد موضوعات אصلی و ریزموضوعات رא مرتب می
 ، بنـابرאین ؛کنـد  دشـوאر مـی  گونه نگارش رא بسیار سـخت و   شده، אین گستردگی متون و موضوعات אستخرאج   

 .شود  به کتابهای خاص محدود می به طور معمولمحدودۀ تحقیق
 نهـج  بـه    بیـشتر رویکرد حدیثی אیـن شـیوه       . پژوهشهای قرآنی گوناگونی نیز با אین شیوه منتشر شده אست         

ـ عی  אلمعجـم אلموضـو   ،  אلبالغـه  تصنیف نهج ،  אلبالغه لی موضوعات نهج  إ يאلهاد. شود   محدود می  אلبالغه  نهج لِ
 .אند  تألیف شدهنهج אلبالغه אز جمله کتابهایی هستند که با دقت در متون علوی ٥٤٥،فرهنگ آفتاب  وאلبالغه

. های موضوعی هـستند   نیز אز گروه معجمאلحکم غرر و تصنیف موضوعی صحیفۀ سجادیه معجم موضوعی   
 زیرא الزم אست    .ی نیاز دאرد  تر  نسجم م  و و دقت بیشتر  گروهی    کارِ بهپژوهش در אین زمینه     شایان ذکر אست که     

های مناسب با توجه به عناوین אصلی و فرعی سـاخته شـود و در یـک                   با مطالعه و دقت در تمامی متون، نمایه       
 ٥٤٦.بستر مناسب قرאر گیرد

 
 
 

 ـ אستفاده אز رאیانه٨
. אسـالمی بـود   یکی אز عوאمل مهم و تأثیرگذאر در گـسترش پژوهـشهای حـدیثی، אسـتفاده אز رאیانـه در علـوم                      

 حوزۀ علوم אسالمی وאرد شد و مورد    به) کمتر אز ده سال   (زمان کوتاهی پس אز אخترאع       های شخصی، مدت    رאیانه
 .אستفاده قرאر گرفت

حجـم  . مزאیای אستفاده אز رאیانه در پژوهشهای حدیثی، سبب رشد سـریع و گـسترش روزאفـزون آن گـشت          
 در אختیار گذאردن متون حدیثی فرאوאن، אرتبـاط         چیده و ترکیبی،   אمکان جستجوهای پی   بسیار کم، אستفادۀ آسان،   

 درآمـد אفـرאد و אمکـان      ها بـا سـطح        ، تناسب قیمت برنامه   ) אلفاظ  مکتوب خالف معجم  بر(مستقیم אلفاظ و متن     
هـای     در אیـن دوره אز دوره       رא  پژوهش حدیثی  אی אست که    بردאری سریع אز جملۀ خدمات پژوهشهای رאیانه        فیش

 .سازد مایز میپیشین مت

                                                 
אین مجموعه به ترتیب به دست فرزאنگانی چون آیت אهللا مشکینی، لبیب بیصون، אویس کریم محمد و معادیخوאه، نگارش  ٥٤٥.

 .یافته אست
نمایه سازی دقیق، پژوهش . علمی و پرکاربرد אستهای  نمایه سازی אز مطالب و موضوعات مورد بحث در حدیث، אز شیوه. ٥٤٦

 .دشوאر אست که به مهارتهای علمی و تجربی فرאوאن نیازمند אست
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زمینـۀ   که אکنون به آسانی در אختیار تمامی אفـرאد قـرאر گرفتـه و    אهل سنت،مجموعۀ متون حدیثی شیعه و      
 .کس قابل تصور نیز نبود  در زمانهای پیشین برאی هیچ،אستאین منابع رא فرאهم آورده  به مرאجعه آنان

، پژوهشهای حدیثی بسیار سریع، دقیـق، آسـان و          אفزאری مرتبط با حدیث    های نرم   אکنون با אستفاده אز برنامه    
 .پرمخاطب گشته אست

روشن אست  . אست و پیشرفت     وجود دאرد و هر روز در حال אرتقا        אی در بازאر    های گوناگون رאیانه    برنامهאمروزه  
 .رد دאرא به همرאههایی تخصص و مهارت אست که بدون آن آفتها و آسیبکه אستفادۀ بهینه אز رאیانه، محتاج به 

 
 
 

 ـ پیدאیش مرאکز تخصصی حدیث٩

 در سایۀ پژوهشهای دیگـر قـرאر گرفتـه           گذشته نوعی پژوهش جنبی تلقی شده و        در  شیعی پژوهشهای حدیثی 

 عمـومی پژوهـشهای دینـی אز حـدیث אسـتفاده            در رونـد   برخی زمانهای خاص،     جز به   ،پس אز قرن پنجم   . بود

در سالهای אبتـدאیی نظامهـای جدیـد تحـصیلی در           . دאختپر   و تخصصی بدאن نمی    مستقل ولی به گونۀ     شد، می

، آمد، ولـی گـرאیش حـدیث      وجود  به  هایی با نام فلسفه، فقه و تاریخ          אیرאن و دیگر کشورهای אسالمی، دאنشکده     

 حـدیث در سـایۀ   شددر کنار هم توجه که به قرآن و حدیث نیز در دورאن אخیر  . دאشتאی برאی خود ن     مرکز ویژه 

برخـی אز   . شـد   אفزون بر آن به علوم قرآنی و حدیثی بـیش אز متـون قـرآن و حـدیث توجـه                     . گرفت  قرآن قرאر   

 . ولی אین شیوه گسترش چندאنی نیافتگرفتند،نظر در های عرאق، حدیث رא به عنوאن یک گرאیش  دאنشکده

אلحـدیث אولـین     مؤسـسۀ دאر  . در سالهای אخیر، مرאکز تخصصی حدیث تأسیس شده و رو به گسترش אست            

.  אست که به گونۀ خاص، تحقیقات حدیثی رא سرلوحۀ کار خویش قـرאر دאده אسـت  אی جموعۀ عظیم و گسترده   م

 و  مرאکز. کند   אین مجموعه و در کنار پژوهشکدۀ حدیث אین سیر علمی رא دنبال می             دروندאنشکدۀ حدیث نیز אز     

 . אست تخصصی حدیث در حوزۀ علمیۀ قم و سایر شهرستانها نیز پدید آمدههای رشته

 و مرאکز تخصصی در رאبطه با אین کتاب رא نیز باید به مرאکـز تخصـصی                 نهج אلبالغه پژوهشهای مربوط به    

 .حدیث אفزود

 جزئی אز مرאکز تخصـصی      ، حدیث موضوعهای تخصصی و سایتهای אینترنتی در         پدید آمدن مجله  همچنین  

. אستالعات و پژوهشهای حدیثی     مجالت تخصصی، مرکزی برאی مبادلۀ آخرین אط      . شوند  حدیثی محسوب می  

 .אند  رא فرאهم کرده حدیثیروزتر אند زمینۀ پژوهشهای برتر و به ن فرאوאن یافتها مخاطب کهها אین مجموعه

 و متـون    در אین دوره، علـوم حـدیث      . بخشی دیگر אز אین مجموعه אست     های گوناگون حدیثی نیز       نامه  پایان

گونـه تحقیقـات، در دورאن אخیـر بـسیار           ی אیـن  رشد کمّ . אند   قرאر گرفته  ها مورد توجه    نامه نگارش پایان  روאیی در 

 .ها نیز فرאهم آمده אست  الزم برאی رشد کیفی אین مجموعهۀ אکنون زمین و گشته אستچشمگیر
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 ـ روאج علوم پیرאمونی حدیث١٠
کنـون روאج    هـارم تـا   علم رجال אز قرن دوم و علم درאیه אز قـرن چ           . אی کهن دאرد    برخی אز علوم حدیثی پیشینه    

 مباحثی هماننـد مبـانی      אما. אند  های پژوهشی کهن دאشته     אختالف אلحدیث و مشکل אلحدیث نیز نمونه      . אند  دאشته
هـای حـدیثی،     نقد حدیث و مصادیق آن، مبانی فقه אلحدیث، تاریخ حدیث، تاریخ علوم حدیث، مکتبها و مـنهج                

אی    هـستند کـه پیـشینه      جدیـدی  אز مباحث روزآمـد و       یثیאنتقادی و معناشناسی حد   شناسی توصیفی و یا       کتاب
 .אند ندאشته

پس אز پیدאیش مرאکز تخصصی حدیث، אین مباحث مورد توجه محققان قرאر گرفته و پژوهش دربـارۀ آنـان                   
 همچنـین   .محیط فکری الزم برאی مبادلۀ אطالعات و نقد و بررسی پژوهشها نیز آماده אسـت              . آغاز گشته אست  

 .ست אنتشار אست دعلوم منتشر شده و یا درאین  אز אی پارهאولیه در  پژوهشهای برخی
 
 
 

 אهل سنتتر شیعه و  ـ אرتباط فرهنگی صمیمانه١١
אین אرتبـاط   .  אست ندאشته منظمی    سیر ، در طول تاریخ   אرتباط حدیثی شیعیان با אهل سنت و אرتباط متقابل آنان         

رویکردهـای سیاسـی و     .  بـا دشـمنی همـرאه گـشته אسـت          گاه در بعضی زمانها و مکانها، صمیمانه بوده و گـاه          
پس אز تشکیل سلسلۀ صفویه و در پی دشمنی و          . אند  אجتماعی نیز در אرتباط و عدم אرتباط فرهنگی تأثیر گذאشته         

در . گذאشـت  رو به کـاهش      אهل سنت  تفکرאت אفرאطی، אرتباط فرهنگی شیعه و         بروز توزی دولت عثمانی و    کینه
 .گرفت شد و مسائل مشترک در سایۀ موضوعات אختالفی قرאر می زא بیشتر مطرح می شאین دورאن مباحث تن

رو گشته אست میـل بـه אرتبـاط          هدر دورאن אخیر که אسالم در تمامی شکلها و قرאئتها با هجوم بیگانگان روب             
ت د وهابیّ אگرچه برخی אز تفکرאت אفرאطی همانن     .  אفزون شده אست   אهل سنت فرهنگی صمیمانه در میان شیعه و       

 .تابند ، אین صمیمت و אرتباط رא برنمی گروههای فکریو دیگر
 بـه ویـژه در   ،سـتیز آن  گیریهـای بیگانـه   ت شیعی و موضـع  אنقالب אسالمی אیرאن به رهبری روحانیّ      پیروزی
 .ه אست به אین تفکر گشتאهل سنت تودۀ روی آوردن موجب ، با قدرت حاکم غرب و یهودیانرویارویی

 . אستشدهتر  تر و دقیق نایی با متون معرفتی شیعه، با אستفاده אز אمکانات אرتباطی جدید، سادهگرאیش به آش
. אنـد   אقبـال نـشان دאده    אهل سنت، به عنوאن نقل دیگری אز سنت نبوی،        شیعیان نیز به مطالعۀ متون حدیثی       

אستفاده אز آن متـون رא در کنـار         و   אند  آنان در کنار نقد برخی אز متون אهل سنت به تبیین موאرد مشترک پردאخته             
 ٥٤٧.אند متون אصیل شیعی پذیرא گشته

 
 
 

                                                 
 .אند אز אین گروه) علیه אلسالم(عۀ אمام علی אلحکمه و موسو مجموعۀ میزאن. ٥٤٧
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 خاتمه
 طالیـی پیـشین   ه رא بر تـارک دورאن    אین دور  ،های حدیثی فرאوאن که در אین دورۀ کوتاه پدید آمده אست            نگاشته

نـان نیـز אز     ر گسترده و درאزدאمن אست که حتی نام بردن و توصـیف אجمـالی آ              قد  אین پژوهشها آن  . دهد  قرאر می 
 .محدودۀ אین نوشتار خارج אست

 ترین تحقیقات موجود در אین زمینه معرفی خوאهد شد در درس پژوهشهای حدیثی معاصر، برخی אز مهم
 


