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  1باقری حمید

 (3/4/31تاریخ پذیرش نهایی:  - 52/3/35)تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
 )ع(ائمه حضور و صدور عصر همان در آن نگارش ،شیعه حدیث بارز های ویژگی جمله از

 «جزء  » ،«اصل» ،«کتاب» چون هایی وانعن با حدیثی فراوان آثار زمانی بازۀ این در. است
 امزامی  انمتقزدّم  پژوهزی  حزدیث  نظزا   در خاصّ جایگاهی که گردید فراهم «نسخه» و

 هزای  نشزانه  از «قزراین » نظا  بر تکیه با ،احادیث صدور احراز جریان در ایشان. داشتند
 عنزوان  تحزت  تزوان  مزی  را هزا  آن از هیتزوجّ  قابزل  بخش که اند کرده استفاده متعدّدی

 را حزدیثی  ای نوشزته  ،ختلفم شواهد و دالیل به گاه آنان. کرد مشاهده «شناسی منبع»
 ظزاهرا  . کردنزد  می قلمداد معتبر نیء را آن احادیث یجهدر نت و پنداشته می اعتماد قابل
 اهمیزت  حزائء  نقشی نشااعتبار در ز ها آن فانمؤلّ از فارغز  منابع این خود های ویژگی
 بزار اعت هزای  نشزانه  بزه  قزدما  توجه به اشاره ضمن تا کوشد می نوشتار این. است داشته
 بزا  و امزامی  انمتقزدّم  از مانده باقی های گءارش تاریخی نقد و تحلیلی مطالعۀ با ،منبع
 نءد مکتوب منبع اعتبار ایه هنشان ترین مهم به ،حدیثی منابع خود خصوصیات بر تأکید
 بزر  کتزاب  عرضۀ. نماید تبیین دیمتعدّ های نمونه با را یک هر شواهد و پرداخته ایشان
 موافقت و کتاب شهرت ،حدیثی مدارس و انمحدّث نءد کتاب مقبولیّت ،آن تأیید و اما 
 انمحزدّث  نزءد  ،حزدیثی  منابع اعتبار سبباست که  یهای ویژگی جمله از ،معیار کتب با

 .است بوده امامی متقدّ 
 

 نقزد  ،حزدیثی  منابع ی،محدّثان متقدّ  امام ی،فهرست یلمنبع، تحل اعتبارها:    واژه  کلید
 .حدیث
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 ح مسألهطر. 1

 از «قزراین » نظزا   بزر  تکیزه  بزا  احادیزث  صزدور  ارزیزابی  فرآینزد  در امامی متقدّ  عالمان
 منزابع  محزور  سزه  در تزوانیم  مزی  را ها نشانه این که اند کرده استفاده دیمتعدّ های نشانه
 ،گانزه  سه های ارزیابی این در چنانچه آنها. کنیم مشاهده احادیث متون و راویان ،احادیث

 یزاد  «صزحی  » عنزوان  بزا  حزدیث  آن از یافتنزد  مزی  اطمینان معصو  از حدیثی صدور به
 «ضزعیف » داشزتند  تردیزد  معصزو   از آن صزدور  در که را احادیثی مقابل در و ،کردند می

 قزدما  محورهای از یکی آن ارزشگذاری و حدیث مکتوب منبع به هتوجّ .کردند می قلمداد
 نگزاه  و اهمیزت  ایزن  سبب. استبوده  آن اعتبارسنجی و حدیث صدور ارزیابی فرآیند در
 .کرد جستجو شیعه حدیث نوشتاری فرهنگ در باید را حدیث ارزیابی در کتاب به ویژه

 بزوده  شزیعه  امامزان  تأکیزد  مورد هماره کتابت ترویج و کتاب تألیف دانسته است که
 نتزدوی  و کتابزت  بزه  نیزء  شزیعیان  ترتیب بدین. [25ص ،3ج ،4۷:   نک نمونه برای] است
 حزدیث  تزدوین  و کتابت نیء بعد های دوره در ترتیب همین به. دادند نشان توجّه حدیث
 کتزاب  و جزء   ،نسزخه  ،اصزل  چزون  عنزاوینی  با آثاری و بود رایج شیعی راویان میان در

 رانمفسّز  عنزوان  به ز )ع(بیت اهل سنّت برای خود اعتقادی مبانی بنابر شیعه 3شد. تدوین
 تزاریخی  رو ایزن  از و اسزت  قائل نبوی سنّت ماننده جایگاهی ز  نبوی سنّت و وحی اصیل
 تزدوین  و حزدیث  نگزارش رو  ایزن  از و رددا ختیزار ا در حزدیث  بزرای  قزرن  دو بزر  افءون
 حزدیث  تزاریخ  هزای  ویژگی از شیعه امامان از روایات صدور با همءمان حدیثی های کتاب
 ،)ع(معصو  حضور در دیثاحا نگارش )ع(کاظم اما  عصر در ،گءارش یک بنابر. است شیعه
 گرانبهزای  میزرا   ایزن  5.اسزت  بزوده  حضزرت  آن شاگردان میان رایج و متداول ای شیوه
 در و [44-13ص ،23:   نزک ] اسزت  بزوده  نیزء  صدور عصر شیعی جامعۀ اختیار در مکتوب
 بزن  محمّزد  مراجعزۀ . اسزت  شزده  می پرسش ها آن روایات اعتبار دربارۀ )ع(ائمه از مواردی
 از رسزیده  هزای  کتزاب  اعتبزار  دربارۀ پرسش و )ع(جواد اما  به شینولة خالد  أبی بن حسن
 فزدایت ”: گفتم )ع(جواد اما  به» گوید: . وی میاست مطلب این بارز نمونۀ )ع(صادقین عصر

                                                      
 .352-352 ،32 ،381 ،54-51ص ،۷:   نک بیترت به اصطالحات نیا مفهو  یبرا. 3
در زمان صدور  ثینگارش حد ردامادیو م ییبها خی. ش554-533، ص3:   باره نک نیدر ا یگءارش یبرا. 5

 نی[. بزد 324، ص2۷؛ 5۷4، ص4:   ]نزک  انزد  دانسزته  )ع(را روش مرسو  اصحاب اصول و شاگردان ائمه
 نقزل  بزر  آن  یتزرج  به باور یحت و دانستند یم معتبر را مکتوب یمنبع از ثیحد نقل انیعیش سبب،
 .داشتند ثیحد یشفاه
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 به شدید ای تقیّه در چون ولی دارند هایی روایت)ع(صادق اما  و باقر اما  از ما مشایخ شو 
. اسزت  نشزده  نقلزی  ها آن از لذا داشتند نگاه پنهان را خود روایی های کتاب ،بردند می سر
 نقزل  حزدیث  هزا  کتاب آن از”: فرمود ،“است رسیده ما به ها کتاب آن ،رفتند دنیا از وقتی
 .[21ص ،3ج ،4۷]. «“.اند درست و حقّ ها آن زیرا کنید
 روایزات  یارزشگذار برای حدیثی کتاب به توجه که آید برمی فوق روایت از روشنی به
 آنجزا  از ،سخن دیگر به. است بوده امامیه عالمان توجه مورد شیعه امامان حضور دوران از
 نیزء  آن ارزیابی 3،است بوده حدیثی نوشتارِ/کتاب محور بر امامی شیعۀ در حدیث نقل که
 شزیوۀ  که آنجا در نیء مجلسی تقیمحمّد ظاهرا . است بوده «نوشتار/کتاب» بر مبتنی غالبا 
 ،24] دانسزته   اسزتوار  مکتزوب  منبزع /کتزاب  نقزد  بر را احادیث تصحی  در انمتقدّم رایج
 بزوده  شزیعه  حزدیث  تزاریخ  بر مبتنی تواقعی و منطقی سیر این همتوجّ [513ص ،34ج

 صزدور  در بخزش  اطمینزان  قزراین  دربزارۀ  دیگران و (ق3413  .) بهایی شیخ آنچه. است
. اسزت  ایشزان  نءد حدیث محور منبعْ نقد نهمی به توجه نیء کنند می یاد قدما نءد حدیث

 کزه  هاسزت  نشزانه  این جملۀ از ،گذشتگان اعتماد مورد و معتبر های کتاب از حدیث خذأ
 ،14ج ،34 :  نزک  نیزء . 523ص ،4] است کرده اشاره بدان مسینالشّ مشرق در بهائی شیخ
 وبمکت منبع نقشِ ،آثار این چند هر .[323ص ،28 ؛52-55ص ،3ج ،44 ؛54۷-541ص
 ذکزر  و مبزانی  معیارهزا،  بزه  کمتزر  امزا  انزد  داده هتوجّ مورد را انمتقدّم پژوهی حدیث در

 .اند پرداخته مصادیق
 شزامل  حدیث مکتوب منبع به قدما که گفت توان می موجود قراین به دقیق نگاهی با
 دیگزر  کنزار  در حزدیث  ارزیزابی  در و اند داشته ای ویژه توجه ،ها کتاب/کتاب و جء  اصل،
 خزاص  توجزه  هزم  آن مأخزذ  و منبع چگونگی به حدیث، صدور فرآیند ارزیابی ورهایمح

 گذشزته  عالمزان  از کزه  اسزت  محزور  کتزاب  شزواهد  و قزراین  همین به توجه با. اند داشته
 یزاد  «کتزاب  حجیّت» نظریۀ به باورمندان زمرۀ در( ق424 . ) نَجاشی ابوالعبّاس همچون
 .[333ص ،45] است شده

                                                      
 نیو تزدو  شیاز پزاال  ،یثیحد ۀچهارگان یها از جمله کتاب یامام یثیکهن حد یها کتاب دی. بدون ترد3

 حضرهیمن ال  ۀخیصدوق در مش خیاند. ظاهرا  آنچه ش از خود فراهم آمده شیپ یثیمنابع مکتوب حد
بوده  یثیحد یۀرق او به همان مکتوبات اولطُ ،آورده ألحکا ا بیتهذ ۀخیمش در یطوس خیش و هیالفق
  [55، ص14، ج34:   نک] است.



 3131ستان بهار و تابم، یکمارۀ م، شهفتهای قرآن و حدیث، سال چهل و  پژوهش نشریه 4

  مکتزوب  میزرا   بزه  دسزتیابی  3منبعزی،  نقزد  فرآینزد  در امامی انمتقدّم تالش همۀ

 حزدیث  مزتن  بررسزی  و نقزد  شیوه، این پایۀ بر 5.است بوده حدیثی اعتماد قابل و معتبر
 انجزا   آن راویزانِ  پایزۀ  بزر  نزه  و آن تحریرهزای /هزا  نسزخه  و کتزاب  ردّ و اعتبار براساس
 صزاحب  راوی کدا : است بوده اهمیت پر چند هایی پرسش پاسخ روش این در. گرفت می
 در تحریزر  /نسزخه  چنزد  کتاب این از است؟ اعتبار از ای پایه چه در او کتاب است؟ کتاب
. [2۷ ص ،43] اسزت؟  اسزتوارتر  طریزق  کزدا   و است؟ کدا  یک هر طریق است؟ دست
 مقدّمزۀ  در صزدوق  شزیخ  سزخن  این در منابعشان اعتبارسنجی به قدما توجّه از اینمونه
  ا  آورده کتزاب  ایزن  در کزه  روایزاتی  همۀ»: است یافته بازتاب الفقیه یحضره ال من کتاب
  ،14] «.اسزت  شزده  اسزتخراج  هسزتند  مراجعزه  محزلّ  و گزاه تکیزه  که مشهوری کتب از
 .[4-1ص ،3ج

 یا اعتماد در امامی متقدّ  عالمان که است قراینی کشف اینجا در اهمیت حائء لۀئمس
 هزای  مزال   ظزاهرا  . انزد  داشزته  تکیه ها آن بر ،نخستین یحدیث های کتاب به اعتماد عد 
. 5 مکتوب؛ منبع و متن. 3: کرد مطرح اصلی محور سه در توان می را جریان این در قدما
 اعتبزار  هزای  نشزانه  بزه  تفصزیلی  نگاهی ،ادامه در. کتاب انتقال چگونگی. 1 کتاب؛ مؤلف
 .داشت خواهیم قدما پژوهی حدیث نّتس در احادیث ارزشگذاری نظا  در مکتوب منبع
 

 مهمقدّ. 2

هزای اولیزۀ    نتایج توجه قدما به اعتبار کتاببررسی آثار برجای مانده نشان از آن دارد که 
 ،12] «مُعتمدٌ عَلیزه » ،[112 ،582 ،522 ،328ص ،12] «مُعتمدٌ»حدیثی در اوصافی چون 

بازتزاب   ،کهزنِ  ایه فهرستدر  [28، ص23؛ 142ص ،12] «مَعمولٌ عَلیه/ عَلیها» ،[13ص
نشزان از آن   ،استهای حدیثی گءارش شده  یافته است. این تعابیر که دربارۀ برخی کتاب

 ها بوده است.  اعتماد و عمل به کتاب ،ان امامیمتقدّمهای ارزیابی  د که یکی از مال ندار
                                                      

روش، از آن بزه   نیز شناسزانه در ا  کتزاب  یهزا  یابیز و ارز یفهرسزت  یها به نگرش اریتوجه بس لی. به دل3
، 344، 84، ۷3، ۷8: همان، ص  ]نک «یفهرست لیتحل» ای[ 24-11، ص45:   ]نک «یشناس کتاب لیتحل»

 شده است. ادی ءی[ ن314، 353، 351، 355، 333، 33۷، 348

حزر   خیهمچون شز  یاخبار یها شیعالمان متأخر با گرا یبرخ انیدر م یثی. توجه به منابع معتبر حد5
، 14، ج34:   .نکشزود  یم دهید ءیمنبع معتبر ز ن  یها ز البته با تفاوت در مال   یمجلس ۀو عالم یعامل
 .42-52، ص3، ج48؛ 543، 333 ،323ص
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کزم  از موجبات حُ ،مدعتَرف وجود حدیث در یکی از اصول حدیثی مُ، صِبنابر یک نظر
ایزن سزخن،    .[482، ص38نیء  ؛35۷، ص5ج  ،1۷] ان بوده استمتقدّمت آن نءد حّبه ص
در منزابع فهرسزتی و   « اصزل »که آثار حدیثی معرفی شده با عنزوان   این باور است نتیجۀ
اسزت    ، جایگاهی خاص در فرآیند تصحی  و احراز صزدور احادیزث داشزته   متقدّ رجالی 

بزه گفتزۀ   و  [523، ص4] انزد  ت داشزته این اصول در عصر خود شهر. [48ی، ص، ص45]
هزا   ه آنو عمزل بز   اصول اربعمائة /ت اصول چهارصدگانۀ حدیثیتقی مجلسی، صحّمحمّد

 3.[44، ص34ج ،24] مورد اتفاق همگان بوده است
در  ومعتبزر و قابزل اعتمزاد تلقزی      ،ای حزدیثی  نوشته ،گاه به دالیل و شواهد مختلف

هزای سسزحاق بزن عمّزار      شد. کتزاب  تبر قلمداد میها نیء مع احادیث موجود در آن نتیجه
 ،12] طلحزة بزن زیزد نَهْزدیّ     1،[328ص ،12] حفص بن غیزا   5،[13ص ،12] ساباطی
 ،12] و عمّزار بزن موسزی سزاباطی     2،[582ص ،12] علی بزن حزاتم قءوینزی    4،[522ص
 اند. قابل اعتماد معرفی شده 2[112ص

؛ 142ص ،12] بزن علزی حلبزی    دربارۀ کتاب عبیدهللا طوسیگءارش نجاشی و شیخ 
 پسزران سزعید بزن حمّزاد أهزوازی      ،گانۀ حسن و حسین های سی و کتاب ۷[513، ص28
 اند.   کرده ها عمل می دما به احادیث این کتابدهد که قُ نشان می 8[28، ص23]

                                                      
 ؛ 33-۷۷ص، 33:   بزاره نزک   نیاختالف نظر است. در ا اصول اربعمائة یارزش اعتبار ءیمعنا و ن ۀ. دربار3

  pp128-166 ,66.؛ 158-144ص ،42؛ 338-31ص ،35
 .24، ص1، ج31:   در کتب اربعه آمده است. نک ثیحد 383 قی. نا  او در طر5
 .325، ص2، ج31:   آمده است.نک در کتب اربعه ثیحد 8۷ قی. نا  او در طر1
 .324، ص3، ج31:   در کتب اربعه آمده است.نک ثیحد 322 قی. نا  او در طر4
 .538، ص33، ج31:   در کتب اربعه آمده است.نک ثیحد 23 قی. نا  او در طر2
در  بیز بزه ترت  ،یالساباط یو عمار بن موس یعمار الساباط ،یمختلف عمار بن موس یها . نا  او به شکل2

-521، 524، ص35، ج31:   در کتب اربعه آمده است. نزک  قی( طر441)در مجموع  ۷2و  544، 358
524 ،5۷5. 

 دهللای، عب یالحلب یه بن علشده است: عبید اللّ ادی ثیکتاب در طرق احاد نیاز ا یمختلف یها . به شکل۷
در کتزب اربعزه آمزده     قیز ( طر3281)در مجمزوع   32۷4، 25، 23در  بیکه به ترت یو الحلب یالحلب

 .85، ص51، ج88، 85، ص33، ج31:   است. نک
)در  252و  ۷4 بیز به ترت ز  و حسین بن سعید بن حماد دیحسن بن سع قیکه از طر یثی. ظاهرا  احاد8

، 4، ج31:   شده است. نک تیروا هگان یس یها کتاب نیاز ا ،در کتب اربعه آمده ز ثی( حد232مجموع 
 .542، ص2و ج 14۷ص
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أبان بزن عثمزان    «الردّة الوفاة و و المغازی المبتدأ و» های ت محتوای کتابظاهرا  صحّ
حسزن بزن راشزد     نوادر ،[1۷، ص28] نوفلی محمّدحسن بن  ،[31، ص23] أحمر بجلی

، 28] سَزبیعیّ هَمْزدانی   محمّزد احمزد بزن    تفسیر القزرآن و  اآلداب ،[18، ص23] فاویطُ
احمزد بزن    النزوادر  ،[21، ص23] حسن بن موسی نزوبختی  اآلرا  والدیانات ،[32-34ص

معزروف بزه    ،احمد بن عبزدهللا  لةلی یو  ویا همان  التأدیب ،[84، ص23] ابراهیم انصاری
 الرجزال  ،[31، ص23] احمزد بزن حسزن اسزفرایینی     المصزابی   ،[33، ص28] ابن خانبه
 محمّد «ه ]تعالی[ و ما یدعیٰ بهتفسیر أسما  اللّ» ،[124، ص23] مُحاربیّ حسن بن محمّد

 . ها بوده است دما از آنسبب تحسین و تمجید قُ ،[1۷1، ص23] بُطَّة قمی نبن جعفر ب
در میان راویزان شزیعی    ،بحث ابو جعفر احمد بن هِالل عَبَرتائی از جمله راویان محلّ

جء آن دسته احزادیثی کزه او از دو    ز  واسطۀ ویه ب نقل شدهاست. ابن غضائری احادیث 
را بزه   ز  محمّد بن أبی عمیر روایت کرده اسزت  نوادرحسن بن محبوب و  المشیخةکتاب 

های دیگزر از آن دو   ظاهرا  شهرت این دو کتاب و وجود روایتدیدۀ تردید نگریسته است. 
أبزو جعفزر. أریٰ    ،تزائیّ رْبَالعَ ،اللهِز  بزنُ  أحمدُ» دلیل این دیدگاه ابن غضائری بوده است:

 محمّزد و  ،یخةشالمَ ن کتابِحبوب مِمَ بنِ سنِن الحَرویه عَا یَسال فی مٰ ،هدیثِفی حَ التوقّفَ
 مزدوهُ تَو اعْ دیثِحَز الْ حابِأصْز  ةُلَّز جُ نِیْتزابَ کِالْ نِیْذَهٰز  عَمِد سَو قَ وادرهنَن میر مِأبی عُ بنِ

 .[335-333، ص5]« فیهما
اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَززَّ  »سخن شیخ مفید در ارزیابی حدیث 

 یزل تشزکیک وی در   ان بزه ایزن قرینزه اسزت. یکزی از دال     متقزدّم نشزانگر توجزه    «وَجَلَّ
 ایزن حزدیثی   » هزای حزدیثی مزورد اعتمزاد اسزت:      نبود آن در کتزاب  ،صدور این حدیث

شناسیم و آن را در اصزول مزورد اعتمزاد نیزافتیم. و      است که برای آن سندی متصل نمی
 «استناد به آن و استدالل به مضمون آن صحی  نیسزت  ،کمش چنین استحدیثی که حُ

 3.[34ص ،22]
ان بزءر  را کزه اعتمزاد بزه کتزابی حزدیثی       محزدّث های برخزی   ن ارزیابیامتقدّمگاه 
 محمّزد بزن   عَلیزه عَزوّلَ سزالمةُ   »دادند. تعزابیری چزون    مورد توجه قرار مینیء اند  داشته

                                                      
در منزابع   یزرا ز دارد یشگفت یجا است، را بدون سند متصل دانسته ثیحد نیکه ا دیمف خیسخن ش. 3

؛ 532، ص3، ج58؛ 3۷4-3۷1، ص3، ج5۷] با سند متصل ذکر شده است ، این حدیثعهیش یثیحد
، 123-124، ص4، ج2] یمحدثان اهزل سزنّت، ترمزذ    انیاز م [.1، ح538، ص3، ج4۷ ؛124، ص53
 دانسته است. بیرا غر ثیحد نیا ءی[ ن2311ح
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 «أخبزار الزوکال   رأیتُ أبالعبّاس بن نوح قد عَوّلَ علیه فی کتابزه  » ،[114، ص23] «األرزنی
 ،از این نمونزه اسزت. در مقابزل    ،خاص حکایت داردی محدّثکه از اعتماد  [444، ص23]

دیزد و   ،[432، ص23] «الیُعَزوّلُ عَلیهزا  »عبارتی مانند  و دما به کتابی خاصعد  اعتماد قُ
 3دهد. را نشان می کتاب ها به آن قضاوت منفی آن

توجه به این نکته نیء ضروری است که گاه اعتبار یک کتاب حزدیثی مزورد اخزتالف    
هاسزت. ظزاهرا  ایزن     ای از ایزن کتزاب   ت. کتاب سُلیم بن قیس هاللی نمونهدما بوده اسقُ

نقزل کزرده اسزت. اعتمزاد شزیخ      از آن و مطالبی را  کتاب مورد اعتماد شیخ صدوق بوده
زز   آنچه ابزوجعفر ]صزدوق[  » صدوق بر این کتاب مورد انتقاد شیخ مفید قرار گرفته است:

ه که در آن بزه کتزاب منسزوب بزه وی بزه      ز از حدیث سُلیم استناد کرد خدایش بیامرزد
امزا ایزن کتزاب مزورد      ،معنای صحیحی دارداست روایت ابان بن ابی عیاش رجوع کرده 

 .[343ص ،22] «توان عمل کرد [ آن نمیمطالباعتماد نیست و به بیشتر ]
  ،بزن یحیزی علزوی حسزینی     محمّزد جء دو دسته از روایات حسزن بزن    غضائریابن 

ش هزای جزدّ   احادیثی اسزت کزه وی از کتزاب    ،ای از آن داند. دسته همگی را نامعتبر می
 هززا را  بلکززه دیگززران نیززء آن اسززت د نبززودهگززری متفززرّ و در ایززن روایززت روایززت کززرده
 هزای مشزهور علزی بزن      احادیثی اسزت کزه وی از کتزاب    ،ای دیگر اند. دسته روایت کرده

ها  انگر اعتبار آن کتاباین شهرت نش و [24، ص5] احمد بن علی عقیقی نقل کرده است
 بوده است.
 

 نزد قدما های اعتبار منبع نشانه. 3

 هززای نخسززتین سززبب شززد تززا  انتقززال مکتززوب میززرا  حززدیثی شززیعه در طززول سززده
 پژوهزی   جایگزاهی ویزژه در سزنّت حزدیث     ،هزای کوچزک و بزءر ِ حزدیثی     این نگاشزته 

و وثوق بزه صزدور حزدیث    ان بیابند. بخش قابل توجهی از قراین قدما در اطمینان متقدّم
اخزذ حزدیث از اصزول حزدیثی      ،مبتنی بر منبع مکتوب آن بوده است. به گفتۀ میرداماد

، 28] هزای اصزلی تصزحی  حزدیث نزءد قزدما بزوده اسزت         صحی  و معتمَد یکی از پایزه 
  نویسزد:  هزای معتَمزد مزی    دربارۀ این کتاب مهم. شیخ حر عاملی در یک داوری [323ص
 ى حتّز  عتمزد  مُ ثبتزون حزدیثا  فزی کتزاب     هم ما کانوا یُری : أنّالنقل الصّ ع ولم بالتتبّقد عُ»

                                                      
بزه کتزاب    شزان یبزر اعتمزاد ا   یا نهیرا هم قر ثیو مدح کتاب توسط بءرگان علم حد فیتوص توان ی. م3

 [.1۷1، 124، 34ص، 23] دانست
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و هزو   تزبِ الکُ ن بعز ِ ة مِأحادیث خاصّ وا على استثنا ِصّو قد نَ ،هنقلِ ةَعندهم صحّ ثبتَیَ
 .[544ص ،14ج ،34]« لناما قُ قرینةُ

تزوان قزراین    می ،انمتقدّمبا وارسی و تحلیل دقیق آثار و منابع حدیثی باقی مانده از 
 محوِر قدما در فرآیند اطمینان به صزدور حزدیث را بزه شزرح زیزر بیزان کزرد کزه          کتاب
راهی برای دستیابی به منبع معتبر و قابل اعتماد بوده اسزت. افزءون بزر ایزن     ها  آنهمۀ 
ز   اصزل و  یفتصن ،جء  ،نسخه ،کتابهای حدیثی با عناوینی چون  تسمیۀ نگاشته ،موارد

ز نیزء دارای اهمیزت     است ان داشتهمتقدّمنایی خاص در مبانی حدیثی که این عنوان مع
شواهد متعدد موجود بر آن داللت دارد که چنزین   ،به گفتۀ شیخ انصاریهمچنین  است.
هر حدیثی را از کتب حدیثی با وجود شناخت مؤلزف آن   ]امامیه[ که اصحاباست نبوده 
 دادنزد  اهمیزت فراوانزی مزی    نیء خ خودبلکه به سماع کتاب از مؤلف یا مشای ،کنندروایت 

 .[121ص ،3، ج1]
 

 عرضۀ کتاب بر امام و تأیید آن. 3.1

ه شیعیان بزود و تأکیزد   مورد توجّ )ع(چنانکه گذشت نگارش حدیث در عصر حضور امامان
وسیلۀ ه نوشتارهای حدیثی فراوانی ب ،شد. در این زمان ه میسبب تشدید این توجّ )ع(ائمه

هزای چهارگانزۀ حزدیثی     همچون کتزاب  ،که منبع آثار پسین شدراهم ف )ع(شاگردان ائمه
ها سبب شزد تزا جامعزۀ شزیعۀ عصزر       لۀ اعتبار این آثار در همان دورهئمس 3قرار گرفتند.

                                                      
اسززت کززه  یگفتنزز .243-242، 433-483، 332-334، ص21 ؛342-341، ص2:   نززک بززاره نیزز. در ا3

. 3کزرده اسزت:    میگونزه تقسز   هسز آنهزا را بزه    ه،یز ولا ینوشزتارها  یکلّز  لیگونتر در تحل نیسباست
بزه عنزوان    خیشز  یاز سزو  یها غالبا  در جلسات درسز  نگاشته نی)که ا بیبدون تبو یۀاول یها نگاشته

 ینز یاست که گونتر از معادل الت شده یم هیته یدرس یها ادداشتیشاگرد به عنوان  ایحافظه  گریاری
hypomnêmata آثزار   نیز مجزدد ا  بیو تبو می. تنظ5استفاده کرده است(؛ ها  گونه نگاشته نیا یبرا
 ینز یکهن با معادل التهای  هنوع نوشت نیشاگردِ شاگرد )گونتر از ا ای یشاگرد و ای یتوسط مؤلف اصل

Verfasserwerke دیز در اثر جامع جد نیشیپ ۀآثار دو گون بیو تبو ی. گردآور1کرده است(؛  ادی 
 ,p79 ,64  :  دانسزته اسزت(. نزک    نیدر زبان التز  syngrammataل نوع مکتوبات را معاد نی)گونتر ا

note12 64, pp197-199.  بزا  تا اند دهیکوش ییاز پژوهشگران معاصر در نوشتارها یشمارهمچنین 
 نیز از ا یا نمونزه  ی. بزرا نزد ینما یمنابع مکتوب آنهزا را معرفز   ،یثیآثار کهن حد یبرخ اسنادِ لیتحل

-312، ص13 ؛554-328، ص51؛ 518-38۷، ص53 28-14، ص33؛ 12-2ص ،32:   مقززاالت نززک 
 .۷2-4۷، ص1، ج44؛ 34۷
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هزا پرسزش    ت و اعتبزار آن از صحّ ،نوشتارها کرده و با عرضۀ این مراجعه)ع(به ائمه ،حضور
رو  داشزت. از ایزن   در پزی را  آثزار  عیان به آنیاعتماد ش، )ع(تأیید امامانو در نهایت  نماید

هزای مزورد    وجود آن در نوشته ،ان در اطمینان به صدور حدیثمتقدّمهای  یکی از قرینه
 بود. )ع(تأیید امامان
 ،که به گفتزۀ شزیخ حزر عزاملی    است  ها آن دربارۀ بیشتر این کتاب حائء اهمیتنکتۀ 

ضعیف و مجهزول بزوده و بسزیاری از ایزن      ها در زمرۀ راویان بسیاری از راویان این کتاب
 کَزانَ  بِهَزا  السَّزلَا ُ  عَلَزیْهِمُ  أمرُوا یالت الْکُتُبَ أَنَّ ز قطَعا  ز الْمَعْلُو ِ مَنِ وَ» اند: رسلها مُ کتاب
 .[544ص ،14ج ،34]« راسیلَمَ مِنْهَا کَثِیرٌ وَ جاهیلَمَ وَ ضُعَفَا َ رُوَاتِهَا مِنْ کَثِیرٌ

ز افءون بر عرضۀ احادیزث    )ع(ی دربارۀ عرضۀ کتاب حدیثی بر ائمههای متعدد گءارش
ها وجود دارد. این عرضه و پرسش حتی آثار منسزوب بزه    ز و پرسش از اعتبار آن  3منفرد
حسن بن علی بن فَضّزال و یزونس بزن     ،برای نمونه 5شده است. را نیء شامل می )ع(امامان
عرضزه   )ع(را بر اما  رضا ،)ع(علی،رمؤمنانامی الفرائ کتاب  ،حمن و حسن بن جَهمعبدالرّ

، 154، 133، ص۷، ج4۷] هزر تأییزد زد  بزر آن مُ  ،کردند و ایشزان آن را صزحی  دانسزته   
دیگر آمده اسزت کزه ابزوعمرو     در روایتی 1.[534، 582، 52۷، ص34، ج14؛ 15۷،114
 ،پاسزخ در  )ع(عرضه کرد و آن حضرت )ع(کتاب را بر اما  صادقهمان ق( 544 .)  مُتَطبّب

 ،14؛ 3ح ،121-125؛ ص5ح ،114ص ،۷، ج4۷] کزرد را تأیید  )ع(انتساب آن به اما  علی
عبدهللا بن سعید بزن حیزان    ،طبیب وظاهرا  گءارش نجاشی که ابو عمر 4.[582ص ،34ج

                                                      
 .323-354ص ،21 ؛24-53ص ،25:   نک )ع(منفرد بر امامان ثیاحاد ۀعرض ی. برا3
 کزم  دسزت  امزا  اسزت،  نبزوده  یدائم وثابت  یانیجر )ع(بر ائمه ثیحد های باکت  ۀعرض ندی. هر چند فرآ5

 به آنها توجه از خود ۀنوب به که افتی شده عرضه محدود یها نمونه به ماقد هتوجّ از یشواهد توان یم
 .دارد تیحکا یثیحد یها کتاب دست نیا
قزرار   دیز را مورد ترد یثیحد یا ت کتاب و نسخهصحّ)ع(موارد اما  رضا یکه در برخ است تیاهم حائء. 1

 .314، ص2ج ،32:   داده است. نک
نبوده  یفظَر یفشهرت دارد در واقع تأل یاتالد یکتاب ف یا یفصل ظَراآنچه به عنوان  نظر، یک بر بنا. 4

نکتزه را   یزن ا گفتزه  یشپ یث[. اسناد احاد54۷، ص1، ج18:   ]نک است )ع(یرالمؤمنینکتاب ام ینهمو 
 یزف ظر یاتکتزاب الزد  به عنوان  یبعد یها در دوره )ع(ینالمؤمن یرام کتاب الفرائ که  کند یم ییدتأ

اهزل تسزنن    یکتاب که برا ین. ا342-344، ص3، ج24:   نک ین کتابا ۀت. درباراس شده یشناخته م
األصزول   ۀبن ناص  در مجموعز  یفظر یاتکتاب الد[ با عنوان 12ص ،23:   شناخته شده بوده ]نک یءن

 [ چاپ شده است.348-314]ص الستة عشر
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خود را که در جامعزۀ شزیعه بزه کتزاب عبزدهللا بزن أبجزر         یاتالدّکتاب  ،بن أبجر کنانی
. تأییزد  [53۷، ص23] همین کتاب باشد است، عرضه کرده ()عبر اما  رضا ،شهرت داشته

از سوی امامان بعدی سبب شد تزا ایزن نوشزتۀ     )ع(انتساب محتوای کتاب به امیر مؤمنان
ان شیعی به ویژه صاحبان جوامع چهارگانۀ حدیثی قرار گرفته محدّثحدیثی مورد اعتماد 

 3.[342و  344ص ،3ج ،23] و محتویات آن در این جوامع نقل شود
 )ع(ای در زهد مشتمل بر سزخنی از امزا  سزجاد    حمءۀ ثمالی نیء از استنساخ نوشتهابو

فرمزود  نیء صدور آن را تأییزد   )ع(و اما  کرد عرضه )ع(گءارش داده است که بر آن حضرت
 )ع(. ظاهرا  متن کتاب سُلیم بن قیس هاللی نیء بر امزا  سزجاد  [3۷-34ص ،8، ج4۷:   نک]

. ایزن کتزاب از منزابع    [153ص ،3ج ،15] ید اما  قرار گرفته استعرضه شده و مورد تأی
 ،3، ج4۷:   های کلینی از کتاب سلیم بن قیس نزک  برای نقل] بوده است الکافیکلینی در 

 .[21-28ص ،8ج ،434 ،131 ،133 ،151ص ،5ج ،213 ،253 ،53۷ ،24-25 ،42 ،44ص
قضزایا  کتزاب   ،انمتقزدّم  در روش)ع(برای پذیرش کتاب عرضه شده بر اما  مهمنمونۀ 

است که  )ع(ق( از شاگردان صادقین323 .)  کوفی بن قیس بَجَلی محمّد)ع(امیر المؤمنین
 رسزید  )ع(به تأییزد امزا  بزاقر    )ع(عرضه شد و صدور محتوای آن از اما  علی )ع(بر اما  باقر

هللا عبیزد  القضایا و السزنن و األحکزا   . این کتاب ظاهرا  همان کتاب [143-148ص ،12]
 .[333-333ص ،3۷:   در این باره نک] رافع بوده است بن أبی

 عرضزه شزد و ایشزان     )ع(ان شزیعی نیزء بزر امامزان    محزدّث برخی آثار تألیفی راویان و 

 تزوان بزه ارزیزابی کتزاب      . بزرای مثزال مزی   شزتند گذاه هزا صزحّ   بر درسزتی و اعتبزار آن  

 و تأییزد آن اشزاره    )ع(امزا  صزادق  عُبیدهللا بن علی بن أبی شُعبة حَلبی از سزوی   الجامع

. این کتزاب فقهزی چنانکزه صزدوق اشزاره دارد بسزیار       [513، ص23؛ 142ص ،12] کرد
  5.[1ص ،3ج ،14] هززای مرجززع در بززین امامیززه بززوده اسززت معززروف و در زمززرۀ کتززاب

 های بعد باقی مانده و در دسزترس عمزو  نیزء بزوده تزا آنجزا        این نوشتار حدیثی تا زمان

                                                      
 یکتزاب دسترسز  ایزن  ه دهد کزه بز   ینشان م ینیسناد کلاِ ۀ[ نحو142، ص5، ج54] یریشب ۀ. به گفت3

، ۷، ج4۷:   کتزاب نزک   نیز از ا ییهزا  نقزل  یاست. بزرا  ردهکرق متعدد خود را تا کتاب ذکر داشته و طُ
. 534، 582، 52۷، ص34، ج14؛ 121-125، 141، 118، 114، 111، 114، 15۷، 154، 133ص
 .148-532، ص34، ج14؛ 35-۷2، ص4، ج14:   نک کتاب الفرائ متن کامل  یبرا
 یباور بود کزه تمزا  محتزوا    نیاستادش محمد بن حسن صفار بر ا د،یمحمد بن حسن بن ول ۀفت. به گ5

 .324، ص53:   بوده است. نک ریعم یبرگرفته از محمد بن اب یکتاب حلب
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 یل سدۀ پنجم یکی از منابع مهم در مسائل فقهی در میزان امامیزه بزوده اسزت    که در اوا
 طزاوس در سزدۀ هفزتم نیزء      بزن  سزید  یارختا. این کتاب در [113 ،5ج و 5۷3 ،3ج ،54]

 حلبزی از جملزه منزابع     الجزامع . گفتنی اسزت کزه کتزاب    [54۷ص ،42:   نک] بوده است

 گران معاصزر کوشزیده اسزت تزا مزتن      بوده است. یکی از پژوهشز  الکافیکلینی در تألیف 

 بازیزابی کنزد. ایزن نکتزه      ،الکزافی هزای کلینزی از آن در کتزاب     این کتاب را بر پایۀ نقل

:   نزک ] دارد)ع(به خوبی نشان از تأکید قدما در استفاده از منابع معتبر و مزورد تأییزد ائمزه   
 .[28-14ص ،33

دربارۀ عمل به کتاب  )ع(صادق گءارشی از پرسش حَمّاد بن عیسی از اما  ،نمونۀ دیگر
حَریء بن عبدهللا سجستانی است که همۀ آن را در حافظزه داشزته اسزت. تجزویء      الصالة

بر درستی صزدور احادیزث آن داللزت     3[133ص ،1، ج4۷] عمل به محتوای کتاب حریء
دربارۀ متعه نمونۀ دیگزر از ایزن    )ع(هاشمی از اما  صادق فضل دارد. پرسش اسماعیل بن

وی را بزه عبزدالملک بزن جزریج ارجزاع داد. اسزماعیل        ،)ع(آن حضزرت  کزه  ستدست ا
عرضه  )ع(ای مشتمل بر احادیثی که عبدالملک برایش نقل کرده بود بر اما  صادق نگاشته

 .[423ص ،2، ج4۷] رسید )ع(کرد که صدور آن احادیث به تأیید اما 
یا شینولة ز یکزی از   بن حسن بن أبی خالد مشهور به شنبولة  محمّد ،چنانکه گذشت
 )ع(که بخش بءرگی از روایات اهل بیزت )ع(ینهای روایی اصحاب صادقَ اشعریان قم ز کتاب 

در پی تأیید درستی انتساب محتزوای ایزن    .عرضه کرده است)ع(بر اما  جواد ،را دربردارد
بزن حسززن   محمّززد ،[21ص ،3، ج4۷] )ع(از سززوی امزا  جزواد   )ع(هزا بززه صزادقین   کتزاب 
ایزن  مزواردی از روایزت    طوسزی کند کزه نجاشزی و شزیخ     عددی را نقل میهای مت کتاب
حسزن   .[3۷4و  344، ص23؛ ۷2 ،۷1 ،18ص ،12] اند توسط او را گءارش کرده ها کتاب

، 13] گءارش داده اسزت  )ع(بن عباس بن حریش نیء از عرضۀ کتابی حدیثی بر اما  جواد
از ایزن   ینمونۀ دیگر نیء ناحمیونس بن عبدالرّ یو  و لیلةکتاب  5.[35ح ،541-545ص

عرضزه شزده و از   )ع(و امزا  حسزن عسزکری    )ع(هاست. این کتاب بر اما  جواد دست کتاب
آن را دین  )ع(اما  عسکری ای که به گونهمورد تأیید قرار گرفته است  )ع(سوی این دو اما 

                                                      
 .و موارد دیگر 5۷5، 5۷3، 523، ص1، ج4۷:   ریء نکهایی از نقل کلینی از احادیث کتاب حَ برای نمونه .3
 درسزت  توانزد  نمزی عرضه  این گءارشکه  آید یبرم ینچن یمتعدد یلاز شواهد و دال که است گفتنی. 5

: وی الْقَزدْرِ  لَیْلَزةِ  فِز   أَنْءَلْنَزاهُ  سِنَّزا  کتزاب  و حریش بن عبّاس بن حسن» ی،: باقر  باره نک ین. در اباشد
 .انتشار دست در پژوهی، حدیث مجلۀ ،«اما  بر شده عرضه کتابی نمونۀ بررسی



 3131ستان بهار و تابم، یکمارۀ م، شهفتهای قرآن و حدیث، سال چهل و  پژوهش نشریه 35

 3.[44۷، ص28؛ 332،3451 ،332 ،331ش  ،15] خود و پزدرانش معرفزی کزرده اسزت    
 )ع(بن شاذان است که به تأییزد امزا  حسزن عسزکری    فضل  یو  و لیلةکتاب  ،دیگر نمونۀ

 . [854ص ،: همان  . نیء نک838ص  ،15] رسیده است
بسزیار حزائء    نیزء  )ع(های بنو فضّال از سوی اما  حسزن عسزکری   گءارش تأیید کتاب

شیعیان  های های پایانی سدۀ سو  هجری خانه در سال ،اهمیت است. بر پایۀ این گءارش
 ،هزا  حزال آنکزه بسزیاری از صزاحبان ایزن کتزاب       ،انباشته بزود  )ع(های یاران ائمه از کتاب
د. این گزءارش از شزهرت و گسزترش فزراوان     داشتنه های انحرافی همچون فطحیّ گرایش
مزورد سزؤال    )ع(ها حکایت دارد که درستی انتساب محتزوای آنهزا بزه معصزو      این کتاب

شیعیان را بزه اخزذ    ،نیء با تأیید انتساب آن )ع(اما  و ده استبو )ع(جامعۀ شیعۀ عصر اما 
 5.[134-183ص ،12] ها ترغیب کرده است احادیث منقول در این کتاب

 )ع(بن وَجْنا  نَصیبی گءارش داده است که از امزا  عسزکری   محمّدحسن بن  محمّدابو
عمزل  پاسزخ کتزاب    نیء در )ع(درخواست کتابی کردند که معیار عمل آنها قرار گیرد. اما 

کزه   [142، ص23] بن احمد بن خانبه کرخی را معرفزی کزرد   محمّدابو جعفر  یو  و لیلة
 دارد. حکایت کتاب ای آناز تأیید صدور محتو این معرفی

توان گفت که بنیان روش ارزیابی حدیث بر اساس منبزع و کتزاب روایزی     در واقع می
 متقزدّ  ریءی شده بود. عالمان  یعه پیاز عصر صدور حدیث و روزگار حضور امامان ش ،آن

انزد   ها را تلقّی به قبول کرده توجه ویژه داشته و آن )ع(های مورد تأیید امامان نیء به کتاب
روایزت را صزحی  قلمزداد    آن  ،هزا  که در صورت احراز نقل روایتی از آن کتزاب به طوری 

های حزدیثی   د کتابهای متعدد کلینی از عرضه و تأیی کردند. گفتنی است که گءارش می
حکایت از آن دارد کزه وی در صزدد توثیزق منزابع      ،ها گذشت هایی از آن اولیه که نمونه

خود بوده است. در سخن شیخ بهایی در توصیف روش ارزیابی حدیثی قزدما نیزء همزین    
به عنزوان یکزی    )ع(های عرضه شده بر امامان ز یعنی توجه به وجود حدیث در کتاب نکته

 .[523، ص4] ز صدور آن ز اشاره شده استاز قراین احرا

                                                      
 یافتن یرا برا یعیانش )ع(تا اما  رضا بود بن عبدالرحمان در فقه که سبب شده یونسر جه به تبحّ. با تو3

کتاب  یگفت محور موضوع توان ی، م[442، ص23:   به او ارجاع دهد ]نک یپاسخ مسائل و احکا  شرع
 بوده است.  یفقه یثمسائل و احاد یو یلةو ل یو 
خاندان فضال آمده است که نشان از  انیبه نقل از راو یثیحد ۀانچهارگ یها در کتاب یفراوان ثی. احاد5

 دارد. آنان  یها اعتماد مؤلفان کتب اربعه به کتاب
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دهزد کزه عالمزان امزامی      های حدیثی نشزان مزی   شهرت کتاب ،بر پایۀ شواهد مذکور
کردنزد.   ها عمزل مزی   و به مفاد آنبودند ها را پذیرفته  صحت و مقبولیت این کتاب متقدّ 

شزکل  مامزا   این مال  و مبنا در عصر حاضر نیء در تصحی  احادیث قابل اسزتفاده اسزت  
چنانکزه در ادامزۀ ایزن     ولزی  ،گفتزه امزروزه وجزود ندارنزد     آن است که کتب پیش ،فرارو

های موجود در جوامع حزدیثی   را بر اساس نقلها  این کتابتوان  می ،پژوهش خواهد آمد
تقی محمّزد هزا را پزذیرفت.    آن ،بازیابی کرد و بدون توجه به ضعف راویان سلسزلۀ اسزناد  

و در مزواردی بزا    اسزتفاده کزرده  از ایزن شزیوه    المتّقزین  روضةق( در 34۷4 .)  مجلسی
را صزحی  شزمرده و   حزدیث  آن  ،تشخیص اخذ حدیث از کتاب عبیداللَّه بن علی حلبزی 

 ،14۷ص ،4ج ،523 ،533ص ،5ج ،442 ،134 ،542 ،312ص ،3ج ،24] پذیرفته اسزت 
 .[5۷2ص ،۷ج

 
 ان و مدارس حدیثیمحدّثت کتاب نزد مقبولیّ. 3.2

 ،5۷ج ،34] ان بءرگی همچون أبان بن تَغْلِبمحدّثعالمان و  ،های موجود شبراساس گءار
زُرارة  ،[181ص  ،15] بزن مسزلم   محمّد ،[345ص ،5۷ج ،34] ابو بصیر اسدی ،[344ص

 یزونس بزن عبزد الرّحمزان     ،[828ص  ،15] زکریا بن آد  قمی ،[14۷ص  ،15] بن أعین
 حزار  بزن مغیزره بصزری     ،[348ص ،5۷ج ،34] معاذ بن مسلم نحزوی  ،[۷۷3ص  ،15]
و عثمزان عَمزری و پسزرش     [153ص ،3۷ج ،25] )ع(عبد العظیم حسنی ،[258ص  ،15]

 3به عنوان مرجع شیعیان معرّفی شزدند.  )ع(نااز سوی معصوم [114ص ،3، ج4۷] محمّد
تردید یکی از مصزادیق مراجعزۀ جامعزۀ     بی ،با توجه به تأیید مرجعیت علمی این عالمان

هزای   پرسش دربارۀ درستی انتساب احادیث و محتوای کتزاب  ،از ایشان شیعه به شماری
 بوده است.  )ع(به امامان ،حدیثی موجود در جامعه

هزای   توان از نمونزه  را نیء می)عج(خاصّ اما  زمان نایبانعرضۀ میرا  حدیثی شیعه بر 
کتزاب  نءد قدما برشمرد.  ،روشن این قرینه برای اعتبارسنجی منابع مکتوب کهن حدیثی

العَءاقِر از جملۀ این مکتوبزات   ابی بن علی شَلْمغانی معروف به ابن محمّدابوجعفر  التکلیف
های سزو    از بءرگان امامیه در سده ،حدیثی است. وی که پیش از گرایش به کفر و الحاد

که ظاهرا  از میزان همزۀ آنهزا     داشتتألیفات متعدد حدیثی  ،[1۷8، ص23] و چهار  بود

                                                      
ثان را عالمزان و محزدّ   یزن از ا ی[ فهرسزت 51۷-515، ص14، ج34] یعةوسائل الشدر  یحر عامل یخ. ش3

 ارائه کرده است.
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آن  ویاین کتاب به سبب آنکزه   3ت و شهرت برخوردار بوده است.از اهمیّ فالتکلیکتاب 
را پس از تألیف بر حسین بن روح نوبختی عرضزه کزرد و حسزین بزن روح نیزء درسزتی       

در جامعزۀ شزیعه رواج    صدور احادیث آن را تأیید و به کتابت و استنسزاخ آن امزر نمزود   
. [134-183ص ،12] ز آن وجود داشتای ا چندانکه در تما  منازل شیعیان نسخه ،یافت

مزورد تردیزد جامعزۀ     التکلیزف درستی عمل به کتاب  5،پس از گرایش شلمغانی به الحاد
شیعه قرار گرفت. این تردید در قالب پرسشی از حسین بزن روح نزوبختی بازتزاب یافتزه     

 پاسزخ  ،است. او نیء از آنجا که این کتاب در زمان استقامت شلمغانی نگاشزته شزده بزود   
 ،12] های بنزو فضّزال را در خصزوص آن بزازگو کزرد      دربارۀ کتاب )ع(اما  حسن عسکری

 ،همزان ] درستی صدور تما  احادیزث آن را تأییزد کزرد    ،و جء دو یا سه حدیث [134ص
 ،سان در عصر شلمغانی و حتی پس از انحزراف و تغییزر عقیزدۀ وی    . بدین[443-448ص

شیعیان قرار گرفت. حتی در ادوار بعد و در همچنان این کتاب محل اعتماد و مورد عمل 
در شمار چند کتاب مهم مزورد مراجعزۀ شزیعیان    کتاب التکلیف عصر شریف مرتضی نیء 

هرچنزد شزریف    ؛رفزت  های حلبی و ابن بابویه بزه شزمار مزی    ردیف کتاب امامی بود و هم
کرد و دو  میعمل به کتاب او را توصیه ن ،ظاهرا  به سبب عقاید انحرافیِ شلمغانی ،مرتضی

آنکه عالمزان   حائء اهمیت. [5۷3ص ،3، ج54] داد کتاب دیگر را بر کتاب وی ترجی  می
این به نوبۀ خود نشزان   ودادند  امامی این کتاب را به عالمان پس از خود اجازه می متقدّ 

معاصر در بحثی پیرامزون   فقیهاناست. یکی از  التکلیفاز توجه و اعتماد ایشان به کتاب 
 شلمغانی قطعا  منحزرف بزوده و توقیزع در لعزن او صزادر شزده      »گوید: می التکلیفکتاب 
 ،صدوقِ پدر که هفت سال پس از ثبوت قطعی انحراف او فزوت کزرده   ،اینوجود با  ،است

این کتاب را از خود وی اجازه گرفته و اجازۀ آن را به فرزنزدش نیزء داده اسزت. صزدوقِ     

                                                      
ألیفات شلمغانی فهرست کرده اسزت کزه هزی     [ چندین اثر را در زمرۀ ت1۷3 -1۷8، ص23. نجاشی ]3

طریقی را برای هی  کدا  از آنها نقل نکرده است. عد  ذکر طریق از سوی نجاشی و بسنده کزردن او  
به نقل قول کاتب قنّایی در این باره، به خوبی گویای آن است که نجاشی هی  یک از آثار شلمغانی را 

[ از آثار شلمغانی تنها به کتزاب  434، ص12ت. اما طوسی ]کرده اس قبول نداشته و آنها را روایت نمی
کند که شلمغانی این کتاب را در حال استقامت بزر طریزق حزق و     کند و تأکید می اشاره می التکلیف

عد  انحراف تألیف کرده است. تأکید بر عد  انحراف شلمغانی به هنگا  تألیف این کتاب و نا  بزردن  
توانزد دلیزل آن باشزد کزه دیگزر       این کتاب است و از سوی دیگر مزی از آن، از سویی گویای اهمیت 

 های شلمغانی حاوی مطالب غلوآمیء یا حتی اِلحادی بوده است. کتاب
 .184، ش448، 442-442، 444، ص12:   های الحادی شلمغانی نک ای از دیدگاه . برای نمونه5
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داده اسزت و ایزن بزه خزاطر      طوسزی آن را به شیخ پسر هم به شیخ مفید و او هم اجازۀ 
  زیزرا  نزه بزه خزاطر مؤلّزف آن     ،ها داشزته  موقعیتی بوده که خود این کتاب در میان قمی

 دادنزد. مزثال  شزیخ     اصال  آن را اجزازه نمزی   ،در میان قدما اگر مطلب باطلی در کتاب بود

  یفز  وَ دیسزع  بْزنِ  نِیلحسز ا تزبِ کُ مِثْزلُ  کتزبٌ  لَزهُ »گویزد:   بن اورمه مزی  محمّددر مورد 

  عَزنِ  د یز ج یابز  ابْزنُ  غُلُزو   أَوْ ط یخلز تَ مِزنْ  هایف کان مَا سِلَّا هاعِیجمبِ أَخْبَرَنَا. طٌیخلتَ هاتِیروا

 هزا[    رو آن ]و از ایزن  3«مزة ورأ بْزنِ  محمّزد  عَزنْ  أَبَان  بْنِ الْحَسَنِ بْنِ نیالحس عَنْ دیالول ابْنِ

رای غلو و تخلزیط را داخزل در اجزازه کننزد. اجزازه در زمزان       اصال  حاضر نبودند اخبار دا
بحث اجتهادی بوده و این طور نبوده که یک کتاب را از اوّل تا آخر فقط بخوانند.  ...قدیم

شزود کتزاب    دادنزد. پزس معلزو  مزی     آن بخش را اجازه نمی ،اگر جایی را قبول نداشتند
آن را  ،ق پزس از لعزن مؤلّزف آن   هنوز در قم جایگاه خودش را داشته کزه صزدو   التکلیف

  5.«اجازه داده است
هزا   ای مکتوب از سؤاالت مرد  قم و پاسزخ آن  بن احمد بن داود قمی مجموعه محمّد

هزا بزه ناحیزۀ     را برای حسین بن روح نوبختی فرستاد و از او دربارۀ درستی انتساب پاسخ
وست. حسین بزن روح  ها از ا مقدسه پرسش کرد؛ چه آنکه شلمغانی ادعا داشت که پاسخ

هزا را از ناحیزۀ    عای شلمغانی را مردود شمرد و همۀ پاسزخ ادّ ،پس از بررسی آن مجموعه
 .[1۷1ص ،12] مقدسه دانست

اب خزاص ز بزرای تعیزین     حسین بن روح نوبختی ز از نزوّ   ،طوسیشیخ بر گءارش بنا
 جزء  نیزء   آنزان ان قم پرسزش کزرده اسزت.    محدّثاز  التأدیبمیءان صحت احادیث کتاب 

 . نمونزۀ دیگزر   [133ص ،12] درستی صدور همۀ احادیث آن را تأیید کردند ،یک حدیث

وهزب بزن وهزب     ،ت کتاب ابو البختزری گءارش ابن غضائری از عد  مقبولیّ ،از این دست
 )ع(کتزابی از احادیزث امزا  صزادق     ،اسزت  اب معرفی شزده ی مذهب و کذّاست. او که عامّ

  قابزل اعتمزاد نیسزت    آنهمزۀ احادیزث    ،غضزائری فراهم آورده بزود کزه بزه گفتزۀ ابزن      

 .[344، ص5]
 

                                                      
از  یزد ابن ول یقاز طر یدج یاست. ابن اب یطتخل یاتشدر روا یدارد ول یدبن سع ینمانند حس ی. او کتب3

 یزا  یطکزه در آن تخلز   ییرا به جء آنها یشهاکتاب ۀبن حسن بن ابان از محمد بن اورمه هم ینحس
 غلو بود به ما خبر داد.

 (3131 یزر ت 3: )یاحمد مزدد  یدهللا س یةوبگاه دروس و آثار آ ی،شلمغان یفالتکلبحث کتاب  ی،. مدد5
http://dorous.ir/farsi/?p=203. 
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 شهرت کتاب .3.3

نگاهی دقیق به آثار برجای مانده از قدما نشان از آن دارد که توجزه بزه شزهرت کتزاب و     
روایت از جمله قراین مهم و قطعی در روش حدیثی ایشان و اعتماد بزه صزدور احادیزث    

در تقویزت   ایات مشهور و کنار نهادن احادیث شزاذّ به رو )ع(ظاهرا  توصیۀ ائمه 3بوده است.
رسد که شهرت کتاب به معنزای تزداول آن    چنین به نظر می 5ه مؤثر بوده است.این توجّ

. گءارش نجاشی [14-58ص ،34:   نک] در موضوع خود و مورد اعتماد بودن آن بوده است
بزن احمزد    محمّدسن بن ح «مالحم و )ع(دالئل خروج القائم»از تردید در اعتماد به کتاب 

بزه خزوبی نقزش شزهرت کتزاب در       ،[48، ص23] ار بصری به دلیل عد  شزهرت آن صفّ
کنزد. البتزه ناشزناخته بزودن و      اعتماد به آن و به تبع بررسی صدور احادیث را روشن می

داشزته اسزت   ناعتباری احادیث آن را به همراه  ان همواره بیمتقدّمعد  شهرت کتاب نءد 
 شده است.  ای برای تردید در صدور احادیث آن تلقی می شانهن ،کم اما دست

اسزت.  ( ق183 . ) که بر این مبنا تصری  کرده شزیخ صزدوق   متقدّ از جمله عالمان 
های مهزم اثزر خزویش     خود را یکی از ویژگی من الیحضره الفقیهوی شهرت منابع کتاب 

هزای   اخذ احادیث از کتاب ،آنچه او بر آن تأکید دارد 1.[4-1ص ،3ج ،14] برشمرده است
 ها در اعتبارشان دخالت داشته است.  مشهور مورد اعتمادی است که شهرت آن

ق( نیء افءون بر آنکه موافقت حدیث با اجمزاع شزیعۀ امزامی را    424 .)  طوسیشیخ 
ی نامزأنوس در  هزا شزر  پزذیرش فتوا   ،ای بر درستی مضمون آن برشزمرده اسزت   قرینه

راوی ثقزه دانسزته    و دارای بر کتابی معروف یا اصزلی مشزهور  جامعۀ شیعی را اتکای آن 
مزن  »است. وی این روش را شیوۀ رایج عالمان امامی تا عصر خزود معرفزی کزرده اسزت:     

                                                      
کزون  »عنزوان   لیز ذ ثیز صزدور احاد  یآور نزان یاطم یبرا یحرعامل خیکه ش یا نشانه رسد می . به نظر3

 نی[، ناظر به هم544، ص14، ج34] کند یاشاره م «هیجمع علتب األصول المُن کُمِ کتاب  یف ثیالحد
 .باشد مطلب

 .[28-2۷، ص3، ج4۷:   نک]له مشاهده کرد. ظَنْمر بن حَعُ ۀدر مقبول توان یرا م هیتوص نیاز ا یا . نمونه5
کرده است ]بزه   ریها تعب کتاب ثیت صدور احادیّعبارت صدوق را به قطع نیا الحدائق الناضرة. صاحب 1

از عالمان معاصزر معتقزد اسزت هرگزاه صزدوق       یکیعبارت،  نی[. با توجه به ا522، ص5، ج8نقل از 
:   دانسته است ]نک یرا قطع )ع(صدور آن از معصو  نسبت دهد، )ع(به معصو  یرا به شکل جءم یثیحد
شده است که عد  ذکر  ادآوری ءین یهللا بروجرد تیآ [.334، ص14، ج34:   نک ءی. ن421، ص3، ج2۷

صدوق نبزوده، بلکزه بزه سزبب شزهرت       خیش یفراموش لیبه دل هیالفق حضرهیمن ال  ۀخیسند در مش
 .[182، ص38:   نک]ه است. بود قیاز ذکر طر یاثر و یازین یها و ب کتاب
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 ،جامعۀ شیعه را اینگونه یافتم که بر عمل به اخبار منقول در تصنیفات و مدوّن در اصزول 
ای کزه   کنند به گونزه  گیری نمی ن موضعها را انکار نکرده ]و[ در برابرشا اجماع دارند و آن

کزه ایزن را از کجزا     پرسزند  میاز او  ،اگر کسی فتوایی دهد که برای شیعیان آشنا نیست
ارجزاع  اسزت  اش ثقزه   ها را به کتاب معروف یا اصل مشهوری کزه راوی  ای؟ اگر آن گرفته

 و کننزد  یاو را قبول مسخن شوند و  میو تسلیم کنند و ساکت  دهد سخنش را انکار نمی
به ویژه  ز )ع(و بعد از وی در دوران ائمه )ص(این شیوۀ معمول و روش شیعه از زمان پیامبر

که علم بوسیلۀ ایشان گسترش یافت و روایات فراوان از ایشزان نقزل    )ع(روزگار اما  صادق
 .[352ص ،3ج ،11]« ز بوده است.شد

قابزل تصزور   « یثیکتاب حزد »و « مضمون حدیث»هرچند شهرت دربارۀ از سوی دیگر 
چنانکزه در   زز  «کتزاب »شزهرت   ،است اما با توجه به انتقال مکتوب میرا  حدیثی شزیعه 

ان متقزدّم بیش از همزه مزورد توجزه     ز  شواهد پیش گفته این مسأله قابل مشاهده است
های اولیۀ حدیثی در عصر مؤلف یا انزدکی پزس    که برخی کتابضمن آن امامی بوده است

داود بزن   ،مّاد بن عیسزی کزوفی بصزری   های حَ کتاب .خوردار بودنداز آن نیء از شهرت بر
حمن بزن حَجّزاج   عبدهللا بن سِزنان کزوفی و عبزدالرّ    ،داود بن سِرْحان کوفی ،فَرْقَد کوفی

 :  نک]یاد شده است « رواها جماعات من أصحابنا»با عبارت  ها و از آن اند کوفی از آن جمله
 نزوادر حسزن بزن محبزوب و     المَشزیخة کتزاب   . دو[518 ،534 ،323، ص23به ترتیب: 
های بعزدی   میر نیء مشهور و مورد اعتماد جامعۀ امامی عصر خود و دورهبن أبی عُ محمّد
اسزت:  معنزادار   و اهمیتپردربارۀ این دو کتاب  [335ص، 5] تعبیر ابن غضائری. اند بوده
های حمّاد  ربارۀ کتابد«. مع هذین الکتابَین جلّةُ أصحاب الحدیث واعتمدوه فیهماوقد سَ»

هزای   حائء اهمیت است که این آثار در عصر مؤلف شهرت داشتند و تا زمزانی کزه نسزخه   
. از [44ص ،23:   نزک ] شزدند  ان شیعه روایزت مزی  محدّثاز سوی  ،است ها موجود بوده آن

 است های چهارگانۀ حدیثی نیء بوده های مشهور اولیه که منابع مؤلفان کتاب جمله کتاب
هءیزار  علی بزن مَ  ،بیلَعُبیدهللا بن علی حَ ،های حَریء بن عبدهللا سجستانی ن کتابتوا می

بزن   محمّزد  نزوادر الحکمزة   ،بن عیسزی  محمّداحمد بن  نوادر ،حسین بن سعید ،اهوازی
-1ص ،3ج ،14]صزدوق  شزیخ   عد بن عبدهللا را نا  برد.سَ الرحمةکتاب  و احمد اشعری

تصزری  دارد.   مزن ال یحضزره الفقیزه   عنوان منبع کتاب ها به  به استفاده از این کتاب [4
توان به این فهرست افزءود کزه بزه     بن قیس بَجَلیّ کوفی را نیء می محمّدی القضایاکتاب 
، 23]های چهارگانۀ حزدیثی بزوده اسزت. نجاشزی      از منابع با واسطۀ کتاب ای خاصّ گونه
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القضزایا و  عرضزۀ کتزاب   به شهرت این کتاب تصری  دارد. ظاهرا  بزا توجزه بزه     [151ص
ز   اسزت  بن قزیس بزوده   محمّدعبیدهللا بن أبی رافع ز که مبنای کتاب   السنن و األحکا 

 کتاب بجلی در عصر مؤلف نیء شهرت داشته است.
برجزای   هزای  فهرستتوان از البالی  شواهد فراوان دیگری را در تأیید این موضوع می

 شهرت کتاب/نوشتۀ حدیثی تصزری  شزده   ماندۀ کهن به دست آورد. در این منابع گاه به
 «یَرویه عنه جماعة»ی همچون هایو گاه با تعبیر [521 ،48، ص23:   برای نمونه نک] است
 «یرویه عدة من أصحابنا» ،3[314 ،314 ،332 ،38 ،۷5 ،۷3 ،54، ص23:   نک  برای نمونه]
کثیزرة مزن   یرویزه عزدة   » ،[34۷ ،343،344 ،344 ،348 ،۷1، ص23:   برای نمونزه نزک  ]

... روی عنزه » ،[332، ص23] «یرویه عنه جماعات مزن النزاس  » ،[444، ص23] «أصحابنا
، 23] «رواه عنززه جماعزة کثیزرة مزن أصززحابنا   » ،[323، ص23] «جماعزات مزن أصزحابنا   

 ،312 ،351 ،342، ص23:   نزک  بزرای نمونزه  ] «أخبرنا عدةٌ/ عدةٌ مِن أصزحابنا » ،[433ص
حدّثنا جماعزة  » ،[24، ص23] «مِن أصحابنا کثیرة بکتبه أخبرنا عدةٌ» ،[332 ،3۷8 ،34۷

قزه  رُطُ» ،[24، ص23] «بروایات کثیرة»... ،[182، ص23] «أصحابنا رحمهم هللا عنه بکتبه
الرواة کثیزرة عنزه فزی هزذه     » ،[584، ص23] «رق سلیه کثیرةالطُّ» ،[35۷، ص23] «کثیرة
 «... و غیزره یرویزه عنزه  » ،[123، ص23] «لهذا الکتاب رواة کثیرة» ،[584، ص23] «الکتب
/ تختلزف » ،[28، ص23] «أخبرنا... مزن طزرق مختلفزة کثیزرة    » ،[5۷5 ،24 ،54، ص23]

بزه   [585، ص23] «هزی تختلزف بحسزب الزرواة    »و  [24، ص28] «یختلف الروایات فیزه 
شهرت آنها اشاره شده است. در برخی موارد نیء بدون تصری  یا اشاره بزه شزهرت کتزاب    

، 23:   برای نمونه نک] ذکر شده استها  فهرستدر  ،دین طریق متفاوت به آنچن ،حدیثی
که در مزواردی نشزانگر شزهرت     [581،458 ،381،524 ،315 ،45-38،43-3۷ ،۷-2ص

فهرسزت نجاشزی و   دو بر پایۀ همزین قزراین و بزا اسزتفاده از      ،در یک پژوهش آن است.
هزای مشزهور    حزدیثی از کتزاب  کتزاب   هفت و چهل و صدو  یک و دویستبه ترتیب  طوسی
های کهن  شماری از این نگاشته .[144-582و  3۷8-322ص ،52:   نک] ده استشلیست 

البتزه بررسزی عوامزل     های چهارگانۀ حدیثی بوده است. منابع مؤلفان کتاب وحدیثی جء
طلبزد کزه از    خود پژوهشی مصداقی و مفصزل را مزی   ،شهرتِ این گونه آثار حدیثی کهن

                                                      
را دال بر شهرت و  یثان اماماز محدّ یگروه یاز سو ینَرس دیز تیروا ءی[ ن۷1، ص21] یبهبهان دی. وح3

 نیز ا هیز از امام ی[ گروهز 3۷4، ص23] ینجاش ۀدانسته است. به گفت آن تکتاب بلکه صحّ تیمعروف
 «.ماعةٌجَ هیرویَ، له کتابٌ»اند:  کرده تیاصل را روا
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قابزل حزدس و گمزان     ،ژوهش خارج است. اما در مواردی سبب این شهرتموضوع این پ
توان گفت که احتماال  عرضۀ کتاب عبیدهللا بن علی حلبی بزر امزا     می ،است. برای نمونه

و تأیید محتوای آن از سوی اما  دلیل یا یکزی از دالیزل شزهرت آن در جامعزۀ      )ع(صادق
حریزء از سزوی امزا      الصزالة کتزاب   تجویء عمزل بزه محتزوای    3شیعۀ امامی بوده است.

 ،1، ج4۷] در پاسخ به پرسزش حمزاد بزن عیسزی دربزارۀ عمزل بزه ایزن کتزاب         )ع(صادق
 5تواند سبب شهرت این کتاب در جامعۀ شیعۀ امامی بوده باشد. نیء می [133ص

وجود حزدیث در   ،[35۷-352ص ،3ج ،11] پیداست طوسیآنگونه که از سخن شیخ 
از عصزر امزا     ،خته شده میان شیعیان در چنزد سزدۀ نخسزت   های متداول و شنا نگاشته
 شده است. های صدور آن قلمداد می از جمله قرینه طوسیتا دورۀ شیخ  )ع(صادق

ان متقزدّم هزای   شیخ بهایی شهرت کتاب را آخزرین قرینزه از قرینزه    ،چنانکه گذشت
تقزی   محمّزد . [523، ص4] امامی در اطمینان ایشان به صدور احادیزث برشزمرده اسزت   

ضزمن تبیزین روش شزیخ صزدوق در      روضة المتّقزین نیء در  [53ص ،3ج ،24] مجلسی
شهرت کتاب را یکی از قراین قدما یاد کرده  ،های مشهور حدیثی توجه و اعتماد به کتاب

 ،مزال صزال  مازنزدرانی    شرح أصزول الکزافی  شعرانی نیء در تعلیقات خود بر  ۀاست. عالم
های مشهور را پذیرفته و در مزواردی بزرای توثیزق     کتاب ان امامی برمتقدّمنظریۀ اعتماد 

 ،32ص ،5ج ،4۷؛ 324و  322، ص52] های حدیثی این نظریه را بکزار بزرده اسزت    کتاب
 .[5شتونپا

طریق واحد نقل کتاب بر عد  شهرت آن در عصزر تزألیف و پزس از آن    گفتنی است 
شده  ی میقراین ضعف تلقّ یکی از ،ان امامیمتقدّماز منظر  نیء عد  شهرتو  داللت دارد

صفّار را توثیق کرده اسزت امزا    محمّداست. برای نمونه نجاشی هرچند ابو علی حسن بن 
او را به سبب عد  شهرت آن در جامعۀ شیعۀ امامی  مالحم و )ع(دالئل خروج القائمکتاب 

کتاب جَحْدر بن مُغیرة طائی کوفی اسزت   ،. نمونۀ دیگر[48، ص23] به نقد کشیده است
یکزی از   او نیزء تردید فسزاد مزذهب    بیو  استکه تنها از یک طریق از مؤلف روایت شده 

 ،الکزوفی  ،الطزائی  ،جَحدر بن المُغیرة» ان به کتاب وی بوده است:متقدّماعتنایی  قراین بی
ضزعیفا  فزی    ،یروی عن أبی عبدهللا علیه السال  )وله عنه کتاب(. کان خطّابیا  فی مذهبزه 

 .[42، ص5]« یُروَ سال من طریق واحد حدیثه. وکتابه لم

                                                      
  .28-14، ص33:   نک الکافیرای گءارشی از بازتاب کتاب عبیدهللا حلبی در کتاب ب. 3
 .و موارد دیگر 5۷3،5۷5، 523، ص1، ج4۷:   هایی از نقل کلینی از احادیث کتاب حریء نک برای نمونه. 5
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 موافقت با کتب معیار   .3.4

ها بر پایۀ منابع معتبر و قابل اعتماد امری طبیعی و پذیرفتزه   ارزیابی و ارزشگذاری کتاب
پژوهزی   در نظزا  حزدیث   ،هزای موجزود   شده در تحقیقات علمی است. براسزاس گزءارش  

معیزار و مزال     ،عرضه شده بر امامزان های  های معتبر مانند کتاب ان برخی کتابمتقدّم
گانزۀ حسزین بزن     شده اسزت. کتزب سزی    حدیثی اولیه تلقی می یها سنجش سایر کتاب

های معیار شزیعیان بزوده اسزت. بزه گزءارش گروهزی از        سعید اهوازی نیء از جمله کتاب
حسزین   هزای  باکتز  ،بن اُورَمَه محمّدهای  ابن ولید در بررسی محتوایی کتاب ،مشایخ قم

هزای مشزتر     سعید اهوازی را معیار سنجش قرار داده و به تصحی  و پذیرش بخشبن 
بن اورمزه مزتهم بزه     محمّد»های حسین بن سعید نظر داده است:  های وی با کتاب کتاب

هایش هست اگر در کتب حسین بن سزعید و دیگزران    غلو است. پس همۀ آنچه در کتاب
بن اورمه متفرّد بزه   محمّدشود و هرچه که یمورد اعتماد است و به آن فتوا داده م ،باشد

 .[153، ص23؛ 44۷ص ،12]« شوداعتماد نمی ،آن است عمل بدان جایء نیست و به آن
بزن شزیرة قاسزانی     محمّزد علزی بزن    التأدیزب نمونۀ دیگر آنکه نجاشی دربارۀ کتاب 

یزه زیزادات   وف ،وهو یوافق کتاب ابن خانبه ،وهو کتاب الصالة ،له کتاب التأدیب: »گوید می
؛ از آنجا که کتاب ابن خانبه به تأیید معصزو  رسزیده و صزحت    [522، ص23] «فی الحج
 و هزای حزدیثی قزرار گرفتزه اسزت      لذا معیار سنجش دیگر کتاب ،[142، ص23] داشته

 رساند. صحت آن را می ،با محتویات کتاب ابن خانبه التأدیبموافقت محتوای کتاب 
 
 

 گیری نتیجه
مطالزب   ،ر پژوهش حاضر به تفصیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفزت از مجموع آنچه د
 آید: زیر به دست می

معیارهزای متعزدد و    اسزاس  بزر  ،امزامی  متقزدّ  ان محزدّث فرآیند احراز صدور نءد  .3
هزا را   قراینی بوده است که اطمینزان و وثزوق بزه صزدور آن    های پیچیدۀ مبتنی بر  روش

نقزش بسزءایی در    نیزء  نقزد منبعزی  /منبزع   بزه  های مربزو  آگاهیشده است.  موجب می
 داشته است.های این عالمان  ارزیابی
نقد منبعی آن است که حدیث با عنایزت بزه   /های مربو  به منبع . مقصود از آگاهی5

مورد نقزد و بررسزی قزرار گیزرد. در مکتزب       است مأخذ و مصدری که از آن گرفته شده
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ونزه یزا روش انجزا  یافتزه اسزت. در گونزۀ       امامی نقد منبعی بزر چنزد گ   متقدّ ان محدّث
 شده است.  نقل حدیث در منبع معتبر دلیل اعتماد به صدور آن تلقی می ،نخست
نشزان از   ،ان امزامی متقدّمهای باقی مانده از  . مطالعۀ تحلیلی و نقد تاریخی گءارش1

از  هزای خزود منزابع اولیزۀ حزدیثی ز فزارغ        شواهد و نمونه های فراوانی دارد که ویژگزی 
 ها ز در اعتبار آنها نقشی مؤثر داشته است.  مؤلفان و محتویات درونی آن

عرضزۀ کتزاب    اولیۀ حدیثی اثر داشته است که بعااعتبار مندی در های متعدّ . مؤلفه4
و  شزهرت کتزاب   ،ان و مزدارس حزدیثی  محزدّث ت کتزاب نزءد   مقبولیّ ،بر اما  و تأیید آن

 .ها برشمرد همترین آنتوان از م را می موافقت با کتب معیار
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 نشر،   دو .ال

، اصفهان: مکتبة اإلما  امیر المؤمنین علی الوافی .(ق3442) فی  کاشانی، محمّد محسن[. 44]
 )علیه السال (.

فقزه  مجلۀ  .«اصول اربعمائه یا نخستین مرحله فقه شیعه» .ش(31۷3کالنتری، علی اکبر )[. 42]
 ، پاییء و زمستان.52و52، ش)کاوشی نو درفقه اسالمی(

، ترجمززۀ سززید علززی قرائززی و رسززول کتابخانززۀ ابززن طززاووس .(ش31۷3) ، اِتززانکلبزر  [. 42]
 کتابخانۀ عمومی آیة هللا مرعشی نجفی،.   ،جعفریان، قم
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، تحقیق، علی اکبر غفاری، طهران: دار الکتزب  الکافی .(ق3188) کلینی، محمّد بن یعقوب[. 4۷]
 اإلسالمیة،   سوّ .

هزای میزرزا أبوالحسزن     ، به همزراه تعلیقزه  أصول الکافیشرح ، )؟( مازندرانی، محمّد صال [. 48]
 شعرانی، ]بی جا[.

 ،، بیزروت بحار األنوار الجامعة لدرر أخبزار األئمزة األطهزار   ، (ق3441) مجلسی، محمّد باقر[. 43]
 مؤسسة الوفا ،   دو .

، دو  اپچز ، روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه .(ق3442) مجلسی، محمّد تقی[. 24]
بنیزاد فرهنزگ اسزالمی حزاج      ،حقیق: سید حسین موسوی و علی پناه اشزتهاردی، قزم  ت

  .محمّدحسین کوشانپور
، ترجمزۀ محمّزد آصزف    ای بزر فقزه شزیعه    مقدمه .(ش3128) مدرسی طباطبائی، حسین[. 23]

 فکرت، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی.
، «یهم السال (: قسزمت اول عرضۀ حدیث بر امامان )عل» .(ش31۷2) مسعودی، عبدالهادی[. 25]

 زمستان.، 2، شعلو  حدیثفصلنامۀ 
 .«عرضۀ حزدیث بزر امامزان )علزیهم السزال (: قسزمت دو       ». (ش31۷۷زززززززززززززززز )[. 21]

 پاییء.، 3ش، علو  حدیثفصلنامۀ 
سسزه فرهنگزی   ؤ، تهزران: م پژوهشی در تزاریخ حزدیث شزیعه    .(ش31۷4) معارف، مجید[. 24]

 هنری ضری .
تحقیق: علزی اکبزر الهزی     ،المسائل العکبریة .ق(3434) محمّد بن محمّد بن نعمان مفید،[. 22]

 خراسانی، بیروت: دار المفید.
، تحقیق: حسین درگاهی، بیزروت:  تصحی  سعتقادات اإلمامیة .ق(3434زززززززززززززززز ) [.22]

 دار المفید.
، قزم:  وفقزه الدولزة اإلسزالمیة   دراسات فی والیزة الفقیزه    .(ق3448) منتظری، حسینعلی [.2۷]

 المرکء العالمی للدراسات اإلسالمیة.
حسزین   ، تحقیزق: غزال   الرواشز  السزماویة   .(ق3455) میرداماد، محمّد بزاقر بزن محمّزد   [. 28]

 ها و نعمت هللا جلیلی، قم: دار الحدیث. قیصریه
رجزال   بزز  فهرسزت أسزما  مصزنفی الشزیعة المشزتهر      .(ق3454) نجاشی، أحمد بن علی[. 23]

 ، تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسة النشر اإلسالمی،   هفتم.النجاشی
، األعال  الهادیة الرفیعة فی سعتبار الکتب األربعة المنیعة .(ق3452) نمازی شاهرودی، علی[. 24]

   قم: دفتر نشر اسالمی.
آل البیزت  ، قزم: مؤسسزة   خاتمزة مسزتدر  الوسزائل    .(ق3432) نوری طبرسی، حسزین [. 23]

 )علیهم السال (، رجب. 
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، بیزروت: مؤسسزة آل   مستدر  الوسائل و مستنبط المسزائل  .(ق3448زززززززززززززززز )[. 25]
 البیت علیهم السال  إلحیا  الترا .

منشورات مؤسسة العالمة المجدد الوحیزد   ،، قمالرسائل الفقهیة .(ق3433) وحید بهبهانی[. 21]
 البهبهانی، محر .
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