
 

 

 

 
 

 
 

 تلخیص، تنظیم و تسهیل 

 حدیث علوم منابع درس 
 

 دکتری  و ارشد کارشناسی  هایآزمون ویژه

 حدیث   و قرآن علوم رشته
 

 1400؛ سال چاپ اول
 

 

 نامهدرس

 علوم حدیث
 )ارشد(



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های آموزشی حافظون بسته
تخصصی ارشد و دکتری   عمومی  سودر  ویژه

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدیث ارشد نامه علوم درس

 علوم حدیث  تلخیص، تنظیم و تسهیل منابع درس 

 علوم قرآن و حدیث دکتری و ارشد کارشناسی  هایآزمون ویژه

 1400؛ سال  چاپ اول

 محمدزاده   رسول مؤلف:

 ریاحی ویراستار علمی: حدیث 
 انتشارات آیات مبّینات ناشر: 

 978-600-98145- 4-1شابک: 
 جلد  500تیراژ: 

 

 مؤسسه   تماس با ما

 02133442005 : شماره ثابت

 09198000970 : شماره همراه 

 www.haafezoon.com : سایت

 haafezoon@gmail.com : ایمیل 
 02133442005 : سامانه دریافت پیامک 

 #Haafezoon : اینستاگرام  
 

 

 جهت دریافت لینک کانال تلگرام موسسه حافظون

 ارسال نمایید. 02133442005را به سامانه   3عدد   
 



 

 

 

 مقدمه اول: 
 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

های حافظون عبارتند دهد. اهم فعالیتدانشـگاهق و دینق اراهه مقحافظون یک مؤسـسـه علمق آرینق اسـت که ادماخ تی ـ ـق  

 از: 

 دبستان و پیش دبستان قرآنی آیات -1

 های دبستان عبارخ است از: اهم اهداف و برنامه

 قآرین تیترب .1

 السالم(  همی)عل بیتاهلارتباط با  .2

 کرامت نفس  .3

 طیمح قشاداب .4

 مسجد محور  تیترب .5

 و تقوا  تیعبود قملکه درون تیتقو  .6

 عباراخ(  ر ی )نماز و سا عتیتشرع به یداب شر .7

 قااالآ تیترب .8

 عزتمند تیدانش یموزان و ترب قو کرامت انسان قحفظ شأن اجتماع .9

 انس و ارتباط با اداوند  .10

 یهنر تیترب .11

 پرورش االآیت  .12

 قطلبحق ثار،ی: فرهنگ شهادخ، ا قانقالب اسالم یهان ابه یرم دیتأک .13

 ی فرد  قتکامل ابعاد روح .14

 های الهیاتگرایش  ۀ شگاه کنکور تحصیالت تکمیلِی ارشد و دکترِی کلیآموز  -2

 اراهه ادماتق مانند: 

 های یمادگق کنکور دوره .1

 های یموزشقبسته .2

 های هفتگق، ماهانه و جامع یزمون .3

 مشاوره رایگان در زمینه تح یالخ تکمیلق  .4

 ، نرم افزار، سایت و...(فلشیموزش مجازی ) .5

 اوانق عربق، تجزیه و ترکیب آرین و...(تحقیق، مقاله نویسق، یمادگق م احبه، متنهای یزاد )روش دوره .6



  نامۀ علوم حدیثدرس

 

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری  4

 پژوهشکده قرآن و حدیث -3

 با امر یموزش و پرورش ارتباط دارد اراهه شده است که براق از ین  در این مرکز طرح
ً
تکمیل  هاپژوهشق متنوعق که مستقیما

( و  (ع )بیتاهلافته است )مانند حاشیه آرین کریم تحت عنوان فرهنگ  های یموزشق منتشر یعنوان کتاب یا بستهشده و به

براق دیگر در حال انجام است )مانند طرح »صراط مستقیم در فهم آرین« که رویکردی کاماًل جدید در یموزش آرین و زبان  

 های یموزشق(عربق است. یا »سبک زندگق آرینق« و دیگر طرح

 انتشارات  -4

های یموزشق کنکورهای ارشد و دکتری الهیاخ در سرتاسر کشور توسط حافظون ترین بستهروزترین و دآیقترین، به  کامل

مت اسالمق( که در سه گرایش مهم رشته الهیاخ )علوم آرین و حدیث، فقه و مبانق حقوق، فلسفه و حکطوریگردد. بهاراهه مق

 نماید. طور کامل مرتفع مقز داوطلبان کنکور ارشد و دکتری را بهیموزشق تدوین گردیده است که نیا عنوان بستۀ 20بالغ بر  

 بیت اهلقرآن و  کدۀمعارف -5

مند بوده و  این یموزشها نظام   گیرد.مندان صورخ مق برای عموم عالآه  (ع)بیتاهل در این مرکز، یموزش دینق معارف آرین و  

های یموزشق این مرکز عبارتند از: فهم و ترجمه آرین گردد. تعدادی از دورهاساس طرح درس منظم و منسجم اداره مقبر 

 البالغه، ااالق و تربیت اسالمق، مهدویت، نقد فیلم.کریم، تفسیر آرین، عقاید و کالم، نهج

 مرکز آموزش زبان  -6

 عربق .1

ترین دوره یموزش زبان عربق از مقدماتق تا یمادگق کنکور دکتری؛ شامل صرف و نحو، مکالمه، بالغت، لغت، کامل

 القرین و... اعراب 

 انگلیسق  .2

 های دانشگاهق، از مقدماتق تا پیشرفته.های ویژه کنکور ارشد و دکتری کلیه رشتهها و بستهدوره

 و همچنین زبان تی  ق الهیاخ 

 زبان کودک .3

 قبان آرین( از مهد تا دوره راهنمایی انگلیسق و عربق )زهان امند زبیموزش نظام

 

  



 

 

 

 مقدمه دوم: 
 الهیات چیست؟ 

 های الهیاخ عبارتند از:کوچکتری تشکیل شده است. رشته هایو گرایش هاالهیاخ نام کلق یک رشته دانشگاهق است که از رشته

 علوم آرین و حدیث -

 فقه و مبانق حقوق -

 حکمت اسالمقفلسفه و  -

 ادیان و عرفان  -

 تاریخ و تمدن اسالمق  -

ــته توانمقتا حدود زیادی  ــت. هاینها حدس زد که محتوای هریک از از عنوان رش ــرکت نموده و  کهیناما پس از  1چیس در کنکور ش

تر در مقطع کارـشناـسق های تیـ ـ قهای عمومق فوق از تعدادی رـشتهمجاز به انتیاب رـشته ـشدید، اواهد دید که هریک از رـشته

.. نیز .البالغه«، »تفســیر تطبیقق« وهایق مانند »نهجشــوند. مثاًل در رشــته علوم آرین و حدیث، با رشــتهارشــد یا دکتری تشــکیل مق

 2مواجه اواهید شد.

 اقبال داوطلبان کنکور به الهیات

ها، حوزویان و حفاظ و فعاالن های علوم انسـانق در کشـور ماسـت. اآبال فارل التح ـیالن دیگر رشـتهرشـته ترینمهمالهیاخ یکق از  

الخ تکمیلق تبدیل شـود. های دانشـگاهق در تح ـیترین و پرمهاجرترین رشـتهآرینق موجب گردیده این رشـته به یکق از پرمیاطب

 کند که در مقاطع باالتر به سرال الهیاخ بروند عبارتند از:مجاب مق راان عوامل متعددی که داوطلب

 های اجتماعق و فرهنگق و مذهبق.احساس نیاز به معرفت دینق در مواجهه با فعالیت -1

 نماید.ها ایجاد مقکه مانند سایر رشتهمفید بودن این رشته برای اود فرد، عالوه بر امتیازاخ شغلق و اجتماعق  -2

 اآبال روزافزون جامعه مذهبق ایران به آرین و معارف ین. -3

 و...  های علوم انسانقدر بین رشته ویژههای دیگر، به وجود امکان شغلق بهتر نسبت به بسیاری از رشته -4

 های آموزشی حافظون های کلی بستهویژگی 

ورخ مقهر فعالیتق مبتنق بر نیازی   ت که مؤلن ینـص اس احسـاس وجود نیازی بوده اـس را  گیرد. مثاًل نگارش و چاپ هر کتاب، براـس

 های یموزشق حافظون نیز تابع همین آانون است.دریافته و او را بر ین داشته دست به تألین بزند. بسته

ت به این کار زدیم که دریافتیم کتب و جزواخ موجود، نیازهای واآع کردند و بعضـق بریورده نمق  راان  ق داوطلبما زمانق دـس

از کتب یموزشق جنبق که در این زمینه وجود داشتند نیز به هیچ وجه ناظر به این نیازها نبودند. شاید از اود بپرسید مگر آباًل 

 
 (haafezoon.irشتر به سایت حافظون مراجعه فرمائید )یجهت کسب اطالعات ب .1
 دست آورید.ها اطالعات الزم را بههای ارائه دهنده آنها و دانشگاهمراجعه نموده و درباره تک تک رشته  در زمان مقتضی به سایت حافظون .2



  نامۀ علوم حدیثدرس

 

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری  6

اـشاره اواهیم بریمد؟ ذیاًل به تعدادی از این مـشکالخ  هاینچه مـشکالتق در این زمینه وجود داـشت که حافظون در ـصدد رفع  

 نمود:

 شود که این تعدد منابع، مشکالخ زیر را در پق دارد:هر ماده درسق کنکور از چند منبع اصلق تشکیل مق -1

پوشانق داشته و مطالبشان تکراری است که این امر موجب اتالف وآت داوطلب الن. این منابع گاهق با یکدیگر هم

 . شودمق 

با   نزدیک، ولق طبقهب. گاهق مطالب دو منبع  و نظام  یکدیگر  نیز موجب    هاینبندی  این  بود که  با یکدیگر متفاوخ 

 . شودمق سردرگمق اواننده 

 نمق 
ً
یک دانند کدامدانند باید از کدام منبع شروع کنند، چرا که نه مق ج. وآتق منابع متعدد باشند، داوطلبان دآیقا

مهمضروری و  مق تر  نه  و  است  کدامتر  گم  پیشیک  دانند  پراکنده  اطالعاخ  از  انبوهق  در  لذا  است.  دیگری  نیاز 

 شوند. مق 

کند که سه مشکل فوق برای ق که در ابتدای هر منبع نوشته شده است کمک مقهایهای حافظون و مقدمهنظام بسته

نسجم یموزشق داوطلب حل شوند. بدین صورخ که منابع هر ماده درسق را کنار هم گذاشته و براساس کنکور، یک نظام م

نماهیم. در این نظام جدید، مطالب مشترک و تکراری حذف گردیده و مطالب مشترک و مکمل نیز در کنار هم اراهه مق

 .انددهاراهه گردی

رشته -2 جمله  از  لیسانس  هایالهیاخ  که  است  مواجه  داوطلبانق  از  انبوهق  با  تکمیلق  تح یالخ  در  که  است   هاینق 

را جبران نماید. منابع حافظون    هاینای  یان نیاز به منابعق دارند که کمبود اطالعاخ پایهغیرمرتبط است. این دانشجو 

ساده  زبان  به  را  مطلب  دارد  پایهتالش  و  بهای تر  دهد.  اراهه  اصلق  منابع  از  درستر  از  بعضق  در  مثال  کههایعنوان            ق 

ایم، نام »دریمد« که در ابتدای ین درس یوردههای بمقدمهدانیم اواننده هیچ ذهنیتق نسبت به مطلب ندارد، با یک مق

 ایم.فضای ذهنق اواننده را برای شروع متن اصلق درس یماده کرده

دلیل ضعن در یموزش براق از دروس تی  ق رشته در دانشگاه، متقاضیان مقاطع  موارد فراوانق مشاهده شده که به 

عنوان مثال، ما با متقاضیان ورود به مقطع دکتری  منابع و سؤاالخ یزمون را ندارند؛ به باالتر یمادگق الزم برای مواجهه با 

رغم گذراندن مقاطع کارشناسق و کارشناسق ارشد، یشنایق ابتدایق با علم رجال هم نداشتند؛ لذا  مواجه شدیم که به

 ر و جامعق که مروری بر تمام  « که برای متقاضیان کنکور دکتری یماده شده، توضیح میت2  »علوم حدیث  ۀ در جزو

 منبع اصلق یزمون فراهم شود.   ۀتری برای مطالعمناسب ۀمباحث علم رجال است، اراهه شده تا زمین

ساماندهق  -3 آدرخ  عدم  و  سردرگمق  داوطلبان  دیگر  دالی  مشکل  از  یکق  است.  ذهن  در  داوطلبان  اطالعاخ  که  لق 

در یثار مکتوب و به تبع ین در ذهن    هاینم انسجام و پیوستگق  ند بسیاری از مطالب درسق را حفظ کنند، عدتوانمقن

اواننده است. بهترین راه حل برای این مشکل، رسم نمودار و جدول و... در متن و انتهای هر درس است که موجب 

ها  یشصورخ یک نمودار االصه شود و ارتباط هریک از ین باوانده است، به  را ینشود نظام کلق درسق که مف ِل مق

 با یکدیگر را درک نماید. 

ان بندی موضوعق این امکباشد. طبقهها مقبندی موضوعق تستهای حافظون، طبقهاتفاآاخ در بسته  ترینمهمیکق از   -4

 از طریق  به داوطلب اواهد داد که بتواند پس از مطالعه درس، به سرال تست  را
ً
 اود را محک بزند و ثانیا

ً
ها برود تا اوال

 نکاخ جزهق و حاشیهتست و تم
ً
ای که در درس به  رین با نوع سؤاالخ کنکور و ذاهقه طراحان سؤاالخ یشنا شود و ثالثا

 ها بهتر بفهمد. اشاره مستقیم نشده است را در تست هاین

این  ۀمسأل منابع کنکور است.  ما هر سال تستدیگر، سّیال بودن سؤاالخ و  یا اینهای جدید مقکه  بار  که چند  بینیم  سال یک 

 ترینمهمکه جزواخ هرساله به روز شوند. و این  بهترین دلیل است برای این   ،کنیمتحولق در نوع و سبک و منابع سؤاالخ مشاهده مق

  های یموزشق. ترین کار حافظون است! روزیمد کردن ساالنه بستهو البته سیت



 

 

 

 مقدمه مؤلف 
 

ــ شامل: علوم حدیث،  ــ یکق از بیشة، درایالحدیثم طلحیشنایق با حدیث  های یزمون کارشناسق ارشد و الحدیث و تاریخ حدیث 

 ۀدر ارتقای رتب  هاینهای الهیاخ است که تعداد آابل توجهق از سؤاالخ را به اود اات اص داده و پاسیگویق به گرایش ۀدکتری کلی

ای از نکاخ کلیدی منابع یزمون کارـشناـسق ارـشد و ـسزایق دارد. در این جزوه، چکیده و االـصهمتقاـضیان و پذیرش در یزمون تأثیر به

منظور ســهولت بیشــتر میاطبان در اســتفاده از این  یشــنایق با حدیث اراهه شــده اســت. به ۀدر حوز های الهیاخ گرایش  ۀدکتری کلی

 جزوه، برای منابع اصلق از عالهم اات اری استفاده شده است. این عالهم عبارتند از:

 

 کار رفته در جزوه آشنایی با تاریخ حدیث جدول عالئم اختصاری به

 نام کتاب عالمت اختصاری 

 دکتر معارف  -تاریخ عمومق حدیث ]م[ 

 چقکاظم مدیر شانه  -تاریخ حدیث ]ش[ 

 دکتر صبحق صالح -علوم حدیث و اصطالحاخ ین ]ص[ 

 چقشانه کاظم مدیر -الحدیثةدرای ]د[ 

 چقشانهکاظم مدیر  – الحدیثعلم ]ع[ 

 دکتر نفیسق – الحدیثدرایة ]ن[ 

 

 رسول محمدزاده

 1393پاییز 
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 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری   12 

   :خوانیمآنچه در این فصل می 

 حدیث و علوم مرتبط با آن . معرفی علوم  1درس 

پردازیم. به زبان ساده، حدیث سین و یا  شویم و سپس به بررسق انواع علوم حدیث مق در این درس ابتدا با مفهوم "حدیث" یشنا مق 

اند که شامل دو بیش متن و سند است. سند حدیث شامل افرادی هستند که حدیث را  کاری است که مع وم فرموده و یا انجام داده 

تواند به سند و متن بپردازد،  اند و متن حدیث همان سین مع وم است. بنابراین علوم حدیث نیز مقسینه به سینه از مع وم نقل کرده 

 به متن حدیث مق 
ً
کند مانند "علم رجال" و  الحدیث" و زمانق سند ین را تحلیل مق پردازد مانند "فقهبه این صورخ که گاهق صرفا

الحدیث". دانشمندان هر یک از انواع علوم حدیث، کتبق را پیرامون ین علم تألین درایةپردازد مانند "هر دو( مق گاهق به متن و سند )

 پردازیم.  اند که در متن درس به اسامق این کتب مقکرده

 . آشنایی با اصطالحالت ضروری  2درس 
 د مانند ابر، روایت، سنت و ...شویم که با اصطالح "حدیث" مترادف هستندر این درس با واژگانق یشنا مق

صـورخ فعل در سـند روایت ذکر شـوند چه معنایق را این واژگان بههریک از پردازیم که اگر پس از یشـنایق با این لغاخ به این نکته مق

 مثاًل عبارخ "أابرنق" ) فعل از ریشه ابر( اگر در سند روایت بیان شود چه مفهومق دارد.    .دنرسانمق

 

 

 



        و علوم مرتبط با آن ثیالحدعلم یمعرف. 1درسنامۀ علوم حدیث  فصل اول: درس 

 13   شرعًا و قانونًا مجاز نیست. هرگونه کپی برداری  

 و علوم مرتبط با آن  الحدیثعلممعرفی  

 ]د[  الحدیثعلمف یتعر
ــ  ق علم : 1تعریف  ث ی ، علم شــناات حد الحدیث علم در واآع    شــود. ق م   شــنااته  مع ــوم   ر ی تقر   ا ی افعال و احوال    ، ین، اآوال   لۀ ی که به وس

 است.  

یح یا حسـن یا ضـعین بودن  صـح  مانند: شـودشـنااته مق احوال سـند و متن حدیث ین ۀوسـیلق اسـت که بهنیعلم به آوان :2تعریف

  حدیث.

 معرفت و شناسایق احادیث مقبول و مردود. :   ]د[  الحدیثعلمهدف و غایت 

 :  ]د[  الحدیثعلمموضوع  

 :هر دو بیش حدیث یعنق متن و سند ین است الحدیثعلمموضوع 

o :است استوار ین به معنا و کندقنقل م ین راویکه یار قکالم متن . 

o  دا  ی له سند به مع وم انتساب پ ی وس ث به ی ؛ متن حد کنند نقل مق ث را از مع وم  ی ان که متن حد ی سلسله راو   :   ق( ی وجه، طر   )   سند

 کند.  ق م 

 
 

 ( 1بیشتر بدانیم ) 
 

  

 امام   فعل درباره توضیحاتی 

   امام اگر ولق بود؛  اواهد حجت  شـود، صـادر  حکم  بیان مقام  در  امام فعل اگرباشـد. بلکه  همیشـه فعل اماِم مع ـوم حجت شـرعق نمق
ً
  ابتداها

 (  نباشد  دین  حکم  بیان مقام در  امام و  باشد پرسیده  سؤالق او از  کسق  کهین  بدون  یعنق) یورد   جابه  را  عملق
ً
)و عمل به   بود   نیواهد حجتلزوما

 شود.(ین برای دیگران واجب شرعق نمق

 . رساندقو اگر در عباداخ باشد، رجحان عمل را م کندقمداللت بر جواز ین عمل اآل ، النفس فعل امام لکن

 (گرفتن وـضو ۀطریق )مثاًل   .ـشود مق  ـشرعق حجت  امام  فعل  ـصورخاین  در  ،باـشد پرـسیده  را  حکمق که  باـشد کـسق  ـسؤال  به پاـسخ  در  اگرمثاًل 

  یزرسـاند. در عباداخ نقرا مین فعل  حداآل جواز    ،اود  ی. پس فعل امام به اود یسـتکار را کند حجت ن ینا قاگر امام بدون سـؤال کسـ قول

 رساند.قرا م ناحداآل رجح

 ]د[ معصوم تقریر

ــوم،)احوال(   تقریر از مراد  ــای  همان  مع  ــکوخ دیگر،  عبارخ به و  عملق امض ــت  عملق مقابل در  وی  س ــروعیت  عنوانبه  فردی  که  اس   در   مش

 (تقیه عنوانبه. )مگر کندنمقو تأیید  امضاء را ناشایستقچیز  مع وم، که است حجت رو ین از امام تقریر. دهدمق انجام امام محضر
 

 
 

 ( 2بیشتر بدانیم ) 
 

  

 نامند قم  متن  جهت  نیا  به  را  ث یحد  الفاظ  و  رندیگق م  یسوار  هاین   از  که  است  ین  مانند  واناخیپشت اسب و ح  یمعنابه  متنوجه تسمیه متن:  

 ]د[ . است ین لهیوسبه ثی حد از استفاده اسب، پشت مانند که

سند حدیث و شده استناد تکیه و راویان   نقلبه گفته و  شود که به ـسند حدیث، از ین رو سند گفته مق  گاه.ـسند یعنق تکیه وجه تسممیه سمند:

 گویند فالنق سند است، یعنق مورد اعتماد است.اعتماد به حدیث است. وآتق مقوسیله 
 

 



 نامۀ علوم حدیثدرس 

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری   14 

اندن حدیث به گویند سمناد چیسمت اِ  لق ین که با نقل هریک از راویان برای طبقه بعدی  ۀرـس ناد نامیده  اـص ت، اـس ورخ گرفته اـس ـص

ـسند به معـ وم  ۀوـسیلبه ،حدیث .یابدادامه مقتک راویان توـسط تکـشود. الزم به ذکر اـست که این کار از ـصاحب کتاب تا معـ وم مق

سند إلیه» شودگفته مقوآتق همین دلیل به شود.اضافه مقداده شده و در واآع به او اب  انتس
ُ
 »یعنق  «ا

 
  «لیهإضاف ا

 اقسام علوم حدیث ❖
 شود: که یک حدیث از دو آسمت متن یا سند تشکیل شده، علوم حدیث نیز از این منظر به سه بیش تقسیم مقینبا توجه به 

السند، که مربوط پردازد مانند: علم رجال: این علوم به بررسق سند حدیث مق  الحدیث()روایةالحدیث یا اصول   . علوم مرتبط با سند1

 پردازد. ها مق به بررسق ینشود و از حیث وثاآت تک راویان مق تکبه 

 الحدیث، مُ شود مانند: فقهعلوم مرتبط با متن: در این علوم به تحلیل متن حدیث پردااته مق   .2
 
الحدیث و  الحدیث، غریبنیتل

 ناسخ و منسوخ

   الحدیثعلل الحدیث یا علمعلم درایة شود مانند)هر دو( پردااته مق  علوم مرتبط با متن و سند: در این علوم به متن و سند .3

 الحدیث(اصول )ا ی  (الحدیثة)روای علوم مرتبط با سند .1 ◆
 و)ات ـال   سـند  تیفیک  و(  هاین بودن عادل  و)ضـبط    واخرُ   احوال  مانند  یموارد  نظر از مع ـوم  به ثیاحاد ات ـال  تیفیک قبررسـ   علم

 رجال و درایه. :شودمقم یتقسث به دو بیش ذیل یالحدا اصولیث یالحدُة یروا .باشدقم( انقطاع

 1الحدیثرجال  الف(

 ها به یکدیگر(نظر از ات ال ین)مؤلن: صرف ]د[تك راویان سند حدیث علم بررسق وثوق و عدالت تك :1تعریف 

ــان، )از ین جهت که به آبول یا عدم پذیرش آول :2تعریف  ــاف راویان حدیث از جهت راوی بودنش ــان ارتباط پیدا علم معرفق اوص ش

  (.های زندگقکند نه دیگر جنبهمق

 : (الحدیثدرایة)  الحدیثمصطلحب( 

 رسال ین.و اِ  سنادو اِ  ثیحد رهیانقطاع زنج ات ال و مانند یموارد نظر از انیتوسط راو ثینقل حد  تیفیک  قعلم بررس  :1تعریف 

 یداب نقل ین.گرفتن و فرا قو چگونگ ثیسند و متن حد  قعلم بررس  : 2فیتعر

o   بح  ی  هو علم 
ُ

 ]د[ هقلِ ن   یداِب  و هلِ م  ح  ت   ةِ یفیه و کتنِ ث و م  یالحد دِ ن  عن س   ث

رو یکه حال راو قعلم :3تعریف    ]ص[کند. قم قت( را از جهت آبول و رد بررس یروا قعنی) یو م 

o است. و ل، تحمل و اداء، وطن، اانوادهیا تعدی، از جهت جرح یاز احوال راو منظور ... 

 و رجال   الحدیثمصطلحتمایز   وجه
ــطلح ــوع علم  کهحالقدرپردازد  مق  بررســق اجمالق و کلق احوال ســندبه   الحدیثم  ــیلق و جزهق احوال  ،رجالموض بررســق تف 

 .و اعتبارشان در نقل حدیث وثاآتاز حیث است  سند راویان 

 
 خواهد آمد.   6مطالب کامل بحث »رجال« در فصل  .1
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به الحدیث،  و در علم درایةپردااته  در نقل حدیث  ینهاتک راویان سند از نظر راستگویق  مؤلن: در واآع در علم رجال به شناسایق تک

 پردازیم.مق ات ال راویان به یکدیگر و نحوۀ ارتباطشان

 :  تحول معنای لفظ »درایة« توضیحی دربارۀ
الحدیث«  معنا استعمال شده است. پس »درایةمعنای فهم و درک است و در روایاخ شیعه نیز این لفظ به همین در لغت به  لفظ »درایة«

ــت. ـبه دو رواـیت زیر توـجه ـبه هـمان معنق »فـقه  )ع(بـیتدر رواـیاخ اـهل ــتعـمال گردـیده اسـ ــمون رواـیاخ اسـ الـحدـیث« و درک معـنا و مضـ

 فرمایید:

o  ع(امام صادق(  :َ یهَِح  دِر یهَِدیٌثَت  رِو ِدیٍثَت  لِفَح  یٌرَِمنَا    خ 

  قکن نقل را ثیبهتر از ین است که هزار حد قبفهم را ثیحد كیاگر 

o درَِ:    )ع(اـمام ـباآر نازل َالیااایعاِىَعدرَ ا  ِز  َهمَوَمعرفتَِروایتَََِِاعِرفَم  َلدروایاىَََِهم؛َفا  َىرَالادرایاىل وَبازلادرایازلَلدروایازلَیرتِ رََََ.المعرفاى 
رَدرجزلََ َالرَا  ص    االیمز المؤمنل

مؤمن و  در دین، همان فهم و درک روایاخ اـست.  روایت و معرفتـشان بدان؛ زیرا معرفتمرتبه و منزلت ـشیعیان ما را به مقدار  

 رسد.به مرتبه نهایق ایمان مق(  عبیت)اهلواسطه فهم روایت به

ــد، لفظ »درایةچنان ــطالح امروزی »فقه  )ع(بیتالحدیث« در روایاخ اهلچه مالحظه ش ــت اما پس از ینمعادل اص که در  الحدیث« اس

)مؤلن کتاب »ارشــاد القاصــد«( به  (749)ســنت شــکل گرفت و توســط ابن اکفانقالحدیث« در میان اهلعدی علم »م ــطلحآرون ب

دانند منظور گذاری شــد، این اصــطالح به شــیعه نیز وارد شــد و امروزه اگر گفته شــود »درایةالحدیث« همگان مقالحدیث« نام»درایة

  الحدیث« ندارد.با »فقه و ارتباطقبوده الحدیث« همان علم »م طلح

 ط با متنتبعلوم مر .2 ◆

  الحدیثفقه ◆
ــق مـعانق  ــوص و  الـفاظعلم بررسـ ــرح لـغاخ، اطالق و تقیـید، عموم و ا ـ و درک معـنا و مـعارف متن ـحدـیث، از نظر مواردی ـمانـند شـ

 به حدیث مانند تفسیر به آرین است.  الحدیثفقهنسبت  ]د[داشتن معارض. 

 ثیالحدعلم مختلف ◆
ــتـند بـحث م (تـعارض)  تـناآ   یـکه ـبه ـظاهر دارا قثیاـحاد  رامونیـکه پ  قعلم ث  یـ ن ین اـحادیبکـند تالش مقـکه   یاگوـنهـبه ،کـندقهسـ

تـعدد کـند. ـیا حـمل بر توافق برآرار کرده و ینـها را ـبا یـکدیگر جمع نـماـید. مثاًل تـناآ  اولـیه را حـمل بر مطلق و مقـید ـیا ـعام و ـااص مق

 به هر دو حاصل شود. زمان آابلیت عمل یک از دو حدیث کنار گذاشته نشده و همکند هیچو از این طریق تالش مق.. . ایحادثه 

 متناآ  نقل شده است.  روایت، دو زامُج  یماریدر مورد ب )ص(امبریمثال از پ طوربه 
ً
 ت عبارتند از: ین دو روایاظاهرا

 ی(ال عدو) .ستیدر کار ن قتیام سرادر بیماری جذ .1

 .دیزید بگریکنقر فرار میچه از ش از فردی مبتال به جذام، چنان .2

 شود. ق ت م ی مار، اود موجب سرا ی با ب   ق ن ی همنش   ق کند ول ق ت نم ی اود سرا  ی به اود  ی مار ی ت گفته شده که ب ی ن دو روا ی ن ا ی جمع ب در  

 ن علم شوند«. یند وارد اتوانمق ث و فقه و اصول را بلد باشند،یسد: »فقط امامان جامع که حدینو قباره منیا در یوو  ن   

ــ یبه عق  ــافع(، 911)قوطیده س ــ یاول  (204)  قش ــت که به بحث در مورد احاد قن کس ؛ لکن موفق به تألین پرداات  قث ااتالفیاس

   قباره نشد، بلکه در االل مباحث فقهنیدر ا قکتاب مستقل
ُ
 وضع نمود.  قاخ ااتالفیجهت جمع روارا  ق«، اصولّم اود در کتاب »اال
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 ث«یرامون »علم مختلف الحدی فات پی تأل

 توضیحات  مؤلف  نام کتاب ردیف 

 ( 204) قشافع « ثیالحدااتالُف » 1
اخ ین روایمیت ـــر به جمع ب  صـــورخبهن کتاب  یدر ا

 پردااته شده است.  قااتالف

ت   ابن « ثیالحدل میتلنیتأو» 2
ُ
 ( 276) ریو  ینِ د ْیبهآ

ــح  ،ن کتـابیدر ا  ینوو  دۀیـ بـه عق و یمطـالـب صـ ح 

ــحریـ غـ  بــهیصـ یمح  ایهم  و  جــامعییتــه  کتــاب  ت یــ ن 

 ندارد.  قاخ ااتالفیدر جمع روا قچندان

3 « 
ُ

  ( 321) یابوجعفر طحاو « ثاراآل مشکل

 «هانُ یث و بیالحدمشکل» 4
ابوبکر محمد بن حسن بن  

ك )  ( 406فور 

 

ْوز « ث الیالفیاحاد قق فیالتحق» 5   (597) یابن ج 

  (310) کتاب ابن جریر طبری 6

  (307) کتاب زکریا بن یحیق ساجق  7

 الحدیثعلم غریب ◆
 پردازد. علمق که به شرح واژگان احادیث نبوی مق

ا غیر پس از ین هـکه آوم عرب ـب ارهعرب در یمیـیت، ـب ان عرب از بین رـفت و درك ـپ اکق زـب ابیر، حتق ـتدریج الوص و ـپ اخ و تـع ای از لـغ

که  )ص(به شرح ین آسم از احادیث پیامبر ویژه علمای ادبرو براق از محدثان، به هایق همراه ـشد. از اینها نیز با دـشواریبرای عرب

 شنااتش بر مردم پوشیده بود، پردااتند. 

 الحدیثغریباصلی  تألیفات 

 توضیحات  مؤلف  نام کتاب ردیف 

 «غریب الحدیث» 1
ق  مازن لیشم بن نضر

(203 ) 

داند. مق   س ی نو ب ی غر حاکم نیشــابوری او را نیســتین  

 )*(   است. نحوی بوده و شاگرد الیل فراهیدی بوده  

 الحدیث است. ترین کتاب غریببهترین و جامع (606) ابن اثیر «األثر النهایة فق غریب الحدیث و» 2

ْیشر «الفاهق» 3 م   الشعاع آرار داد.  کتاب وی، کتاب هروی را تحت (538) ی ز 

  ( 401) رویِه  «القرینغریب»و   «الحدیثغریب» 4

بو  الحدیث نویس را،اولین غریبتر ین است که اما درست)*( 
 
عمر ُعبیدها  ( بدانیم.۲۱۰) تیمق قبن مثن م 

 دیگر کتب:  •

o «( 529) فارسق الغافرعبد ، «مجمع الغراهب 

o  ( 388) قاّطابسلیمان  کتاب ابو 

o  ت  کتاب
ُ
 (276) ریو  ینِ د ْیبهابن آ

o  (224آاسم بن ساّلم ) ْیدابوُعبِ کتاب 
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o  عکتاب  (216) قاْصم 

o  بوُعبکتاب
 
عمر یدها  (۲۱۰) قبن مثن م 

 الحدیث و منسوخهعلم ناسخ ◆
 ]م[

ار  ه درـب ث مقاـحاد  ۀعلمق ـک اـبل جمع بـح الن غیرـآ ــعق در جمع اـحادـیث دارای )براالف علم ُمیتلن  .دکنـ ـیث مـی ه سـ دـیث ـک الـح

 تعارض اولیه دارد.(

o حدیث متأار، ناسخ اواهد بود.  حدیث متقدم، منسوخ و 

 گیرد:شناات ناسخ از منسوخ به طرق ذیل انجام مق

  )ص(وسیله حدیث رسول ادابه •

َنَ مانند: » كمَعنَلَلفَ ََبرَِال  َََةَِكمَعنَلیزریتَلهَ كنتل َنهیتل َحومَاالَ زوروىزَوَكنتل َََضاازحر  « در گذشــته    داَلكم.واَمنهزَمزَبَ دَلكَلفَ ََثالٍثَََفوق 

های آربانق بعد از ســه آباًل شــما را از اوردن گوشــتیا  . آبور برویدکردم لکن حاال به زیارخ  شــما را از زیارخ آبور نهق مق

 بیورید. ،شوددهم ینچه برایتان فراهم مقروز نهق کرده بودم، االن جواز مق

 تاریخ و علم سیره •

د: ـحدـیث حـجاـمت در ـحاـلت روزه   انـن د حـجاـمت مقـکه وآتق دو  ـم ــتـن ــان داشـ ارک رمضـ اه مـب امبرنفر در ـم د، پـی  )ص(کردـن

 فرمودند:  
 
ــونده هر دو افـطار کردند.( کنـنده و حـجامت)حـجامت«  حجوُم و الم   ُم الـحاِج   ر  فط  »ا  )ص(حدیثق از پـیامبردر کـنار شـ

  م  ج  حت  »اِ  :که فرمودند
ُ

 حجامت فرمودند در حالق که روزه بودند.(  )ص()پیامبر «.م  صاهِ  و  ُه  و   للِه ا رسول

 اجماع •

 علم ناسخ و منسوخ اصلی  تألیفات 

o هاستترین کتابکه از آدیمق (118) کتاب سدوسق . 

o ( 318کتاب احمد بن اسحاق دیناری) 

o ( 322کتاب محمد بن بحر اصفهانق) 

o  ّ(410الله بن سالمه ) ةکتاب هب 

o « ( 584محمد بن موسق حازمق ) ،« اآلثاراالعتبار فق الناسخ و المنسوخ من 

o  ْوزکتاب ابن  ( 597) یج 

 )هر دو(. علوم مرتبط با سند و متن 3 ◆

 :ثیالحدعلم علل
دار در نتیجه ـصحت حدیث را ادـشهپردازد و  وجود دارند مقا هر دو  یا ـسند و  یمتن در  ث که یحد قپنهان یهابیاـست که به ع قعلم

  .سازدمق

o  ــاس و پیچیدهشــناات علل حدیث، کار ــتند؛ زیرا ممکن حس ــیی  ین هس ای اســت که تنها محدثان ورزیده، آادر به تش

اسـت در ابتدای امر، عیب و اشـکال حدیث مشـی  نبوده و حدیث صـحیح به نظر برسـد. اشـکاالتق مانند »وصـل حدیث 

 اشد. بجمله عیوب حدیث معلل مق و »داال کردن حدیثق در دیگری« از ث موآوف«منقطع«، »رفع حدی

o م شده است. ید تنظیحسب مساندیگر بر یاو پاره قحسب ابواب فقهالحدیث برعلل یهااز کتاب قبرا 
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o گردد. سابقه این علم به آرن دوم هجری بازمق 

 ث:یالحدرامون عللی تألیفات پ

 توضیحات  مؤلف  نام کتاب ردیف 

 ع  المسند الُم » 1
 
  ( 118) قسدوس  «لل

  دار «احادیث النبویةالعلل الواردة فق » 2
ُ
 (385) طنق آ

ــ ـنه ـکه ـبهین زمین کـتاب در ایترـجامع وه  یشـ

 م شده است. یتنظ قثید حدیمسان

ْوزعبدالرحمن بن  «ةیث الواهیاحاد قف ةیالعلل المتناه» 3   (597) یج 

  (852) قابن حجر عسقالن «الیبر المعلول ق الزهر المطلول ف» 4

 دیگر کتب:  •

o  ( 234) المدینقکتاب علق بن 

o  ( 261)  مسلم بن الحجاجکتاب 

o (327) کتاب ابن ابق حاتم 

o  ِ( 279)  رمذیکتاب ت 

o (405) کتاب حاکم نیشابوری 

o «(233) ینعبن م    ، یحیق (التاریخ و العلل)معروف به  «یخو کتابه التار ینعبن م   یقحی 

o «(241) احمد حنبل ،« علل الحدیث 

 ث بیان شده است :یاحاد  یعلل برخ  هاآن که در خالل  یکتب •

o عقز  ،  «ةالرای  »ن ب
 
 ( 762) ْیل

o  ( 852) الباری« ، ابن حجر عسقالنق»فتح 

o ْوکان،  االوطار« »نیل  (1250) قش 

o »( 456) ، ابن حزم »المحلق 

o تهذیب سنن ابق« 
 
 ( 751) یمداود« ، ابن آ

 الحدیث()مصطلح الحدیثدرایةهای کتاب ❖
ها ها نوـشته ـشده اـست که به ذکر تعدادی از ینبر یننیز الحدیث، کتب میتلفق تألین ـشده و ـشروح و حواـشق زیادی  درایةدر زمینه  

 پردازیم:مق

 سنتالحدیث اهلکتب مصطلح ◆
 ّد ح  الم  » .1

 
 (360محمد رامهرمزی )آاضق ابو  ، «اوی و الواعیل بین الّر الفاِص  ث

o  ر« او را
 
ق مقابن حجر در »ـشرح ُنیبة الِفک طلحداند که در ماولین کـس حجر نام کتاب را الحدیث کتاب نوـشته اـست. ابنـ 

 کند که صحیح نیست.»المحدث الفاضل« عنوان مق
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 ( 405حاکم نیشابوری ) ، الحدیث«»اصول علم  یا»معرفة علوم حدیث«  .2

o حجر صحیح تر است. داند؛ ولق آول ابنالحدیث مقابن الدون حاکم را اولین مدّون م طلح 

o  نعیم اصفهانق )متوفای نیمه اول آرن پنجم( افاداتق بر کتاب حاکم افزود. ابو 

o  .کتاب »المحدث الفاصل« ناآ  بود، ولق کتاب حاکم، جامع است 

 (463اطیب بغدادی ) ، الّسامع« الخالق الراوی و آداب»الجامع  و»الکفایة فی علم الّروایة«  .3

o   داند که محّدثین او گفته است: »هر من فق مق  لین دارد و ابوبکر بن نقطه دربارۀبیشتر علوم حدیث تأاطیب بغدادی در

 اند«.حاکم، از اوان دانش اطیب و کتب وی استفاده نموده پس از

 (544آاضق عیاض مالکق اندلسق )  ، «الروایة و تقیید السماع فی ضبطااللماع  » .4

 ( 699حمد بن فرج لیمق )شهاب الّدین م ، «قصیده غرامیه » .5

o شود.است که با عبارخ »غرامق صحیح« شروع مقگذاری این آ یده به غرامیه ین دلیل نام 

o   : شروح 

 الّدین ابن جماعه  : بدر فرج«»زوال الّترخ بشرح منظومة ابن  -

 شرح حافظ آاسم بن آلطوبغای حنفق -

  ع  س  الی   ما» .6
 

 ج   المحدث
 
 ( 580ابوحف  میانجق )،  «ه هل

 ( 1080بیقونق دمشقق ) ، »منظومه بیقونیه« .7

o الحدیث سروده و شروح زیادی بر ین نوشته شده است.وی این منظومه را در م طلح 

 ( 1332) عالمه جمال الدین آاسمق دمشقق،  «قواعد التحدیث» .8

 ( 1406) دکتر صبحق صالح  ، «مصطلحه الحدیث و  »علوم .9

 (643) عمرو عثمان بن صالح شهرزوریابو ، « ابن صالح همقدم» .10

o ــابوری ــمن تدریس، کتاب حاکم نیش ــالح ض ــل آرار داده و به ین  (405) ابن ص افزود که تقریراخ وی طالبق مقها مرا اص

نام »مقدمه ابن صـالح« معروف شـد. »مقدمه ابن صـالح« مورد توجه دانشـمندان زیادی آرار گرفت و تألیفاخ متعددی  به

ترین ـشرح ـسنت اـست که بیشالحدیث اهلترین کتاب مـ طلحمحوری این کتاب، روـست کهحول ین انجام گرفت. از این

 پیرامون ین نوشته شده است.

هل األثر .11
 
ر فی مصطلح ا

 
 الِفک

 
ة خب 

 
 (852) شهاب الدین احمد بن حجر عسقالنق ، «»ن

o  اند. کتب و شروحق نوشته»نیبه«، از کتب جامع این علم است که در اطراف ین 

 صالح بن محمد تمیمق ،»سنن الحدیث«  .12

 عجاج اطیب ،مصطلحه«  و ه علومأصول الحدیث » .13

نة » .14 صول السُّ
 
 ( 234)  علق بن عبدالله مدینق ، «مذاهب المحدثین» « وا
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 الحدیث شیعه کتب مصطلح  ◆
 مقدمه:  

 او را شــیعه مق  )ع(بیتبا توجه به ارادتش به اهل( را 405حاکم نیشــابوری )که ای  عده
ً
الحدیث در  اولین مؤلن م ــطلحپندارند، طبعا

معروف به ( و ســپس حســن بن من ــور »673اووس« )دانند. غیر از وی، جمال الدین احمد بن موســق »معروف به ابن طشــیعه مق

جا در این فن کتابق ندارند. در این ؛ امااندالحاخ متداول حدیثق اـستفاده کرده( برای اولین بار در ـشیعه از اـصط726عالمه حلق« )

 پردازیم.الحدیث شیعه مقبه ذکر کتب م طلح

 کتب اصلی:

 توضیحات  مؤلف  نام کتاب ردیف 

1 
القاصدین فق معرفة   ُة نی  ُغ » 

 الحاخ المحدثین«ط اص 
زین الدین شهید ثانق  

(966 ) 
 

 »البدایة« 2

 ق الُجمان« ق  نت  مُ » 3

شیخ حسن )پسر شهید 

معروف به صاحب  ثانق( 

 ( 1011) معالم

ای از احادیث صـحیح و حسـن اسـت و این کتاب مجموعه

ین به بحث   ۀـشیخ حـسن )ـصاحب معالم االـصول( در مقدم

 الحدیث و اصطالحاخ ین پردااته است. علم دربارۀ

4 
وصول األایار الق اصول  »

 األابار«

الدین حسین بن عبد عز 

 (984ال مد )
 .بوده است و شاگرد شهید ثانق بهایقپدر شیخ ایشان 

5 
 »الّرواشح ۀ کتابمقدم

 ة«یالّسماو

باآر حسینق میر محمد

  به »معروفاستر یبادی 

 ( 88-)ی( 1041) رداماد«یم

عنوان شرح بر »کافق« شروع  وی »الّرواشح الّسماویة« را به

این   کرد، ولق موفق به اتمام ین نشد. میرداماد در مقدمه 

 بررسق اصطالحاخ حدیثق پردااته است.کتاب به 

 الهدایة« »مقباُس  6
  حاج شیخ عبدالله مامقانق 

(1351 ) 

 

7  
ُ
باب« »ل

ّ
 ّب الل

مال محمدجعفر  

استریبادی، معروف به  

 ( 1263) شریعتمدار

 

 »توضیح المقال«  8
 نقعلق ک  الحاج مُ 

(1306 ) 

وی از علمای دوره ناـصری اـست و در »توـضیح المقال« که 

الحدیث( نیز سـین کتابق رجالق اسـت از درایه )م ـطلح

 گفته است. 

9 
 به ن«یالمحّدث ةی»هدا

 قفارس 

حاج مرّوج االسالم کرمانق  

 ( 1358) )معاصر(
 تمییز مشترکاخ  موضوع:

10 
»هدایة المحّ لین یا درایة  

 فارسق«

  حاج مرّوج االسالم کرمانق

(1358 ) 

این کتاب همان هدایة المحّدثین است که نویسنده در ین 

 تجدید نظر کرده و مطالبق به ین افزوده است. 
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 توضیحات  مؤلف  نام کتاب ردیف 

11 

 »وجیزه«

 نام کامل:

 «الوجیزه فق علم الدرایة»

 الدین عاملق شیخ بهاء

 ( 1030) ()شیخ بهاهق 

 تألیفاتق پیرامون این کتاب نگاشته شده است:

ق اصـــفهان قموســـ   صـــدر  حســـن دیســـ  : «ةیالدرا  ةی»نها

 (85-( شرح کتاب شیخ بهایق است.)س1354)

اگردان  تانق )از ـش هرـس رح میرزا محمد علق مرعشـق ـش ـش

 فاضل ایروانق(

 شرح میرزای رشتق و میرزای شیرازی

 (1216) یحاهر قبوعل نتهق المقال«مقدمه »مُ  12
ــده و در مقدمه ین  ــته ش این کتاب در مورد علم رجال نوش

 . حدیثق نیز پردااته شده استالحاخ طبه اص 

13 
»صحیفة اهل    ۀمقدم

 الّ فا«

  میرزا محمد ااباری

(1233)   

ــت و در مـقدـمه ین ـبه  این کـتاب نیز در مورد علم رـجال اسـ

 الحدیث پردااته شده است. م طلح

 »امان الحثیث« 14
مرحوم عماد تهرانق 

 ( 1348) )معاصر(

 

 دیگر کتب:  •

o (1393) اج سید محمد عّ ارح ، اصول کلق رجال«»و  «»تلیی  المقال در درایه   

o معاصر( محق الدین موسوی غریفق  ، حدیث«»آواعد ال( 

o معاصر(  چقهکاظم مدیر شان  ، الحدیث«الحدیث« و »درایة»علم( 
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 آشنایی با اصطالحات ضروری  

 حدیث و واژگان مترادف با آن ❖

 ثیحد ◆

 ]د[معنای لغوی »حدیث«  

 )تازگق( وجه تسمیه: تجدد و حدوثن[ یکالم ]مجمع البحر -

 د ]آاموس[ یالیبر الجد -

 []صحاح اللغة، لسان العرب، نهایةِضد آدیم  -

 ر[یشود. ]م باح المنقنقل مبوسیلۀ ین سین گفته شده و چیزی که  یزیل: ین چنق  یُ ه و بِ  ُث د  ح  ت  یُ ما  -

 ]د[بررسی ساختار کلمه »احادیث«   
-  

ُ
 االف آاعده در جمع حدیث استعمال شده است. ]فّراء[حدوثه« که برجمع »ا

 کلمه »حدیث« ]زمیشری[ یاسم جمع برا -

 ل ]ابوحیان[یهمانند اباطل و اباط ،االف آاعدهجمع مکسر حدیث بر -

-  
ُ
 حدوثه و حدیث« ]صبحق صالح[جمع »ا

 ]د[معنای اصطالحی »حدیث«  

کالم  یقخ بهاین، شـ ین تعریا بربهایق[ ) و بنامع ـوم باشـد. ]شـیخ   (1)اسـت که حاکق از آول، فعل و تقریر  قث کالمیحد -

 (شمارد.قث نمی احب مع وم را حدمُ 

 سید شرین[    براق مانند میر و    سنت اهل تعرین  باشد. ] ق م  ها ین ر  ی ن و فعل و تقر ی و تابع  ق صحاب   ، )ص( امبر ی ث اعم از آول پ ی حد  -

لق قُالق  یهاقژگی)و )ص(امبریل پشــمای - و  بر گفتار، کردار و تقریر از ویژگقیاد شــده عالوه   در تعرین .( ]براق علما[قو ا 

 ]ن[ یاد شده است. )ص(ی ااالآق پیامبرهاا وصیاخ جسمانق یا شمایل و ا وصیت

 ]د[»حدیث«ه  ی وجه تسم 

م مقابل در  داشتن سریغاز و بودن نو  ،قتازگ -   [سنتاهل اکثر نظر و بهتر نظر( ]بودن یغاز نقطه. )بدون آرین ِآد 

در مقابل آرین که ســین  را ینســین تازه اســت و    )ص(امبریآول پ قعنیباشــد،  قد و تازه« می»جد قمعنث بهیحجر: حدابن -

 اند. م است؛ گرفتهیآد

ــتند. ازیحد  ۀاطالق واژعلما از  - ــت: آرین و حد جمله ابنث به آرین اجتناب داشـ کالم و   قزند، اولیث دو چیماجه گفته اسـ

که براق علما در سنن اود است. حال ین  )ص(ت محمدیت، هداین هداین کالم، کالم ادا و بهتریت. پس بهتریهدا  قدوم

اط ین احتیاند: »ورع ابن ماجه باعث شــده اابن ماجه گفته  یعاه ادیث کتاب الله« که در توجیاند: »إّن احســن الحدیورده

 ]ص[را کند«.  

ِلِ مانند تازگق آرین: » و کهنه شدن ین تازگق و نو بودن حدیث -
ٍ ِِمي يث  ا ِبََحِ ُتو

ي
أ َ َل َاحَسَن الََح « و » فَْلي  «ِی اهللو نزَّ

 ]آواعدالتحدیث[دنبال هم یمدن حروف و ایجاد حرف پس از حرف آبلق. به -
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 دن. ]آواعدالتحدیث[یشن آلب، پس از ث دریاحداث مفهوم توسط حد -

ه حدیث را به را مرادف کالم و وجه تسمی حدیث انیالب  مجمع. مرادف کالم است  . ]مجمع البحرین[ثیحد حدوث و  تجدد -

 ین گرفته است. این اسم تجدد و حدوث

 توسط اود ایشان.  )ص(امبریاستعمال حدیث برای کالم پ -

  :تعمال اولیه حدیث بهنکته ورخبهمعنای لغوی )کالم( و اـس ت )حدیث النبق    )ع(و امام )ص(غمبرینام پاضـافه به ـص بوده اـس

 
ً
ن بدون یعرف محدث  قق دریا مقال حذف گردید و اســـتعمال حقیحال   ۀنیآرمضـــاف الیه به  حدیث االمام( و ســـپس تدریجا

 ]د[نه انجام گرفت. یآر

 ]ص[کاربردهای دیگر حدیث  ◆
 روزهای مشهور: .1

o کردند. قث، اطالق میمشهورشان واژه حد یبه روزها قعرب جاهل 

 ضرب المثل: .2

o حدوثی»صار حد
ُ
 یا صار ا

ً
 « یعنق ضرب المثل شد. ًة ثا

o یضرب األمثال من یبه     مثل آاهل ًة و الت بحوا احدوث 
ُ

ل  تمث 

 المثل شده است. ش ضربیهاکه حرف یاندهیمانند ین گو د یالمثل نشو ضرب

 بدعت: .3

o فرمودـند:  )ص(امبریـ پ«َ َشااا  َفَِ» ـیا«   هازثازتَلحادَِمَلََمورَِاالَلََر  ث  د  حاْ
 
ْنَأ زَلَ ََرم  اَما  ا  زَىا  ْمِرنا 

 
َأ ٌدَ ََیاِه فَََِْیس  َر  و  هل ت ـحدوث یـ ن دو روایدر ا  «  ف 

 بدعت است.  یمعنابه

  وِن حجیت دارد:  )ص(پیامبرنکته: براساس آرین کریم سنت و آول عو َ ََفت َُّب ِ وَن اهلَلُّ بوُّ ِ
ي ُتو ُتو  قولي ِإني كوني

 خبر ◆

 معنای لغوی »خبر«   

دبا آ کند  قك واآعه اارجیت از یحکاگری نقل شـــود و  یزی که از دیچ -
ُ
اند(. به ین افزودهنیز کذب را    احتمال صـــدق ود ی)ا

 [م] ]تاج العروس[

رو ََع َو معنای علم است. شاهد: »ابر به - ب ِ
َصي َف ت  م   ما  كَيي

َ
  ل

 
ِحط

ُ
  ِبهِ  ت

 
ا ْب 

ُ
؛  « خ

ً
 : علما

 العالم به؛ ق: عل «رَس طتیالخبَرعد»

بره»  عالم ]آاموس[:  «خل

 ]م[معنای اصطالحی »خبر«   
ــت؛ پس ابر همان حد - ــوم اس ــت و یکالِم حاکق از آول، فعل و تقریر مع  ــاوِاابار همان ثیتحدث اس ــبت تس ا ی ی. )نس

 ترادف( ]شهید ثانق[ 
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اات ـاص  )ع(ر مع ـومیث به کالم و فعل و تقریکه حد قن معنیتر اسـت؛ به اعیث وسـ یابر از حد  ۀاند که دامنگفته قبرا -

ث و ابر ین حدیصـورخ ب  نیشـود. در اقز اطالق میه صـحابه و تابعان نیده از ناحیکه ابر بر یثار و اآوال رسـ قحالدارد در

 ست. یث نی، حدی، ابر است اما هر ابرقثیکه هر حد یاگونهبه ،دارد ا وص مطلق وجود نسبت عموم و

ــتهیث و ابر را متبایحد  ۀدو واژ مانند شــهید ثانق از بزرگان قبرا - ــاص به یاند و معتقدند که اصــطالح حدن دانس ث اات 

مانند:   قجا که در علم اصــول، اصــطالحاتشــود. اما از ینقده اطالق میر مع ــوم رســ یچه از غافته و ابر، به ینیمع ــوم  

ــانث« ـبهیـ »ابر واـحد و متواتر«، مترادف ـبا »ـحد ــت و ـبه کسـ ــومیـ ـکه ـبه ااـبار و روا قـکار رفـته اسـ ــان یـ ن، تقیاخ مع ـ د نشـ

 رسد.قح به نظر نمین نظر صحیا، گفته شده است یدهند، اابارقم

 دانند؟قن دو را مترادف میا قث و ابر، بعضین حدیرا با وجود تفاوخ ذکر شده بچ سؤال:

رـسد قنم )ص(امبریکه به پ  قو مقطوع بر تابع قث موآوف بر ـصحابیر اـست، حتق حدیپذامکان یرا ترادف این دو از نظر لغو یز جواب :

 ]ص[اند. دهیث نامیز حدیرا ن

 :تفاوت اصطالح اخباری در شیعه و عامه  نکته: 

باید  ،دست یوردن احکام عملقبهمعتقدند برای به گروهق که شوند. ااباری تقسیم مقبه دو گروه کلق اصولق و  ـشیعه  فقهای  

 کرد،  فقط به اابار و حدیث اکتفا 
 
در مقابل، اصولیون نیز کسانق هستند که معتقدند برای کشن حکم ادا  گویند.اباری مقا

 به ناچار باید از آواعدی عقلق و دینق به نام علم اصول بهره برد. مؤسس علم اصول در شیعه، شیخ طوسق است.

را با سـند   یقۀ تاریواآعشـود که یک اما جالب اسـت که همین اصـطالح »ااباری« ، در میان اهل سـنت به موراانق گفته مق

  دانستند.« مقمحدثین»در مقابل  . در واآع، اهل سنت »ااباری«ها را کردندنقل مق

 سنت ◆
 معنای لغوی »سنت« 

 ش[ - ]م .د، صورخیره، جدی، س 1قهیروش و طر یمعنابه  .است  نن  و جمع ین ُس  «ن  ن  س  »مشتق از  -

 پسندیده یا ناپسند.معنای طریقه و روش است اعم از طریقه سنت در لغت به -

 : قمثال آرین •

د ي ِ ت َب  ِة اهللَّ نَّ  افت. ی قنیواه قلینسبت به سنت ادا تبد لا یَو َلني َتِِجَ ِِلو

وَّ ن
َ ي
َّ و ا  َ ي  و َصَََََََََََ  َُ دي  َ َْ وا  َو و َيَ َو ِإني َيعو مي ما ََقي سَََََََََََََ ََفي ََلو غي وا يو ََتو وا ِإني َيب ي ذيَن كَََفو که کافر شـــدند  هاینبه    قولي ِِلَّ

ند روش ادا در گذشـتگان گردواهد شـد و اگر به اعمال سـابق بازبیشـوده ا هاین سـتند گذشـتۀیبگو: اگر از میالفت باز ا

 شود. قم یجار هاین دربارۀ

 : قیمثال روا •

«َ ِل َِمْ  هل َل   َ ِت َكل هل ْعد  زَب  َِبه   ِ ِم عل َىَف  ن  َا  َىَح  ن   ِمَسال ال  ساْ َِف َاْإِ ن   ْنَسا  زم  َِبه   ِ ِم ْنَع  ْجِرَم 
 
در    ققه( اوبیکه ـسنت )رـسم و طر  قکسـ  :  «....أ

 ننده نوشته اواهد شد. کبه مانند عمل قگذار هم پاداش سنت یاسالم بگذارد که پس از مرگش هم به ین عمل شود برا

 
 ]م[باشد. یقه و روش ناپسند م یده و هم شامل طر یقه و روش پسندیل طر . سنت هم شام 1

َئة  َفُعِمَل ِبَها َبْعَدُه ُکِتَب َعَلْیِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَهامثال: »  .دیآینه م یناپسند همراه با قر   ۀقیطر   غالبا   ة  َسِیَّ ْساَلِم ُسَنَّ  «َوَمْن َسَنَّ ِفي اْْلِ



        یبا اصطالحات ضرور  ییآشنا. 2درسنامۀ علوم حدیث  فصل اول: درس 

 25   شرعًا و قانونًا مجاز نیست. هرگونه کپی برداری  

 «.  ربَنتَكمیعد: » )ص(امبریپ

 سنت  یمعنای اصطالح 
 : الحدیثعلمدر  -1

ر ین کلمه بر فعل و تقریمترادف بوده و بر همان آول، فعل و تقریر مع ـــوم آابل اطالق اســـت گرچه اســـتعمال اث یبا حد الن(

 ]م[. 1باشدبراوردار مق  یشتریمع وم از شمول ب

 شود.اطالق مق به نفس آول و فعل و تقریر مع وم ب(

 ]ص[شود. قامبر نمیاست و شامل گفتار پ قدر زندگ )ص(امبریو رفتار پ قنیروش دج( 

بنابراین  کند.در آالب کالم گزارش مق  را یندیث  اند که حآول و فعل و تقریر مع ــوم دانســته را اود  «ســنت»عالمان شــیعه    شممرح:

 شامل اآسام صحیح و ضعین نیست و جملگق صحیح است. ،واآع امر است که توسط مع وم انجام پذیرفته و مانند حدیث  ،سنت

 در فقه: -2

ر» آول و فعل و تقریر مع وم در مقابل کتاب؛ مانند: معنای عام: • دیسَمن  ترَف  نَّ نَسل َع   َ ِغ نَر  م   «. ف 

 معنای خاص: •

 ]ش،م[دعق. بِ طالق ق و نّ مانند: طالق ُس  ،دنداشته باش  قنیشه دیکه ر یشریعت در مقابل بدعت: به امور -

 مستحب در مقابل واجب: مانند سنت بودن آنوخ در نماز.  -

  ــنن« ـبه کـتب اـحادـیث فقهق: برعـلت اطالق عنو ــوم(   ان »سـ ـــنت )آول و فـعل و تقریر مع ـ ــاس معـنای ـعام سـ بق  طبوده و اسـ

 ع   اد  ّم حدیث: عن ح  
 
َ: » )ع(اللِه بدِ بق ع  ن ا زَِمْنَش  ٍْءَِإال  ْوَم 

 
زٌبَأ َِفیِهَِكت  ىٌََو  ن    باشد. مق  «سل

 تیروا ◆

 معنای لغوی »روایت« 
ق حمل واآع شود: سین، کالمحمل کردن یا چیزی یمعنابه( یروی  یاز م در )رو

 
 ]م[، یب. 2که اود متعل

وی البعیُر   (84-)ی .ین است ۀکنندچون در واآع راوی حدیث حمل: شتر یب را حمل کرد.  الماء مثال: ر 

 یمعنای اصطالح 

o ن[یالبحرشکل ابر واحد. ]مجمع  و اواه بهیا مستفیشکل متواتر ق نقل به مع وم اتم شود؛ اواه بهیکه از طر یابر 

o باـشد؛ اما قنقل کردن م  یمعنادا کرده و بهیپ  یاـستعمال ـشود، مفهوم مـ در  -الحدیثیعنق روایة-ـشکل مـضافاه بهگت هر یروا

 (کنند.را بیشتر در این معنا استعمال مقروایت  سنتاهل) ]م[ث است. یشکل مفرد استعمال گردد، به مفهوم حدهرگاه به

o ث است. یحد یمعنافعول )مروّی در مقابل راوی( و بهاسم م یدر معنا الحدیثعلمت در یروا 

 

 
 

 
از سیینت اخا از    ین معنیآن حضییرت نه قول ایشییان. ا  یعملۀ ر ی؛ یعنی سیی«کنمیامبر عمل م یاسییاك کتاخ خدا و سیینت پدر قضیییه خالفت فرمود: »من بر  )ع(ینرالمؤمنی. ام 1

 ]م[. یث استاصطالح حد
 شود.  یابد؛ به سخن، روایت گفته میانتقال  یگر یق نقل شدن، به دید از طر توانمی. از آن جهت که سخن 2
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 برای مطالعه 

 

  
 

 کاربردهای دیگر روایت ◼

الحجه به جهت انتقال یب از مکه به ـصحرای عرفاخ، ها به روز هـشتم ذیکه عربمعنای یبرـسانق اـست؛ چنانترویه به  الترویه:یوم -

 اند. گفتهالترویه مقیوم

 سیراب رّیان: -

وی: - حاٌب ر  یٌن رّیه و س   چشم و ابر پریب ع 

ا : -
ّ

 بیدج جذ
 

صممول
 
ن ا

 
رتائی بین ا

 
البالغه[ أی:  پا ایزم. ]نهجا برای گرفتن حق اود بهتنهه دســتدر این اندیشــه بودم ک  فطفقت  ا

 البالغه عبده[تفکرخ فق االمر فوجدخ ال بر اولق. ]شرح نهج

 یار شعر )به جهت حمل نظم و سجع( روّی: -

 آراهاخ آرین.  کثرخ نقل شعر، مقاالخ ادب عربق ودلیل : ستایش براق بزرگان ادب بهراویه -
 

 اثر ◆

 ]م[معنای لغوی اثر 

 (.کار رفته استههمین مفاهیم ببه )این کلمه در ییاخ آرین نیز ءك شقینشان، عالمت، بازمانده از  (1

ٍم » • ََثَرٍة ِِمي ِِعي
َ
وي أ
َ
ا أ َ ِل ٰهذ وِن ِبِكَتاٍب ِِمي ََقي  : اثر علمق گذشتگان(  من علم   « )أی: بقیة   ات يب و

بو َما ََقَّ  َو » • وا َوآَنكيتو ي  مو ُهم: « )أی  ََثَرهو عد  وُه ب  ن   (.اندسنت گذاشتهما س 

 نقل(  2

•  
 
 یثرُخ الحد»ا

 
 اِ  ث

 
رُخ =      - «هتُ یو  ر   قعنی ك  ر  یرُتُه غ  ک  ذا ذ ک 

 
یُت=ذ و  رُخ=ر 

 
ث
 
 نقل کردم.  یگرید یبرا را ینا

أثور أی»حد •  م 
 

 ی: حدیث
 

 نُق ی  ث
ُ
 ا   هُ ل

 
 ن س  ع   ن  ل

 
 . کندنقل نسل بعدی از نسل آبلق که  قثی«: حدن  ل

 ته« ]آاموس، المنجد، صحاح اللغه[یث و روای»االثر: نقل الحد •
 

 
 برای مطالعه 

 

  
 

 ]د[کاربردهای دیگر اثر  ◼

-  
 
ه أن ی    ل:ج  ا ر   ق رزآه و ی  ف  اللهُ   ط  بـسُ »من ـسُ

 
 نـش

 
 ،  هرِ أ فق أث

 
اـست؛ زیرا اجل عقب عمر   أجل« اثر در این حدیث، به معنق  ةحم  ل ر  ـ ِ لی  ف

 یید. یدمق مق

ثر: -
 
 ین است.  ۀمعنای بقیماند و اثردار بهاثری که بعد از شقء باآق مق ا

ره: -
 
  شود.(ماند و از او بازگو مقق مقمکرمة )چرا که پس از یدم مأث

 

 ]م[»اثر«  یمعنای اصطالح 
و   )ص(همان بقایای اآوال و افعال منقول از پیامبر قعنیاـست؛  قکیاثر   یو لغو  قاـصطالح  یمعنا الحدیثعلمدر    -مترادف با حدیث 

 به نقل از اکثر دانشمندان[ یقخ بهایالتحدیث و ش  ]آواعد  صالحسلن 

اـست اما اثر دهیرسـ  )ص(امبریث ین اـست که از پیکه حد قن معنیاند به اگر دانـستهیکدین ین دو کلمه را مبایا قبرا -مباین با حدیث  

 ده باشد. یگران رس یو د قین است که از صحاب
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ان ینیشـ یکه از پ یان اسـت، اما یثارینیشـ یاز پ یاثر یث و ابریمعنا که هر حدن یث و ابر اسـت به ایاثر اعم از حد - اعم از حدیث

 (قد ثانیشه) قو تابع قل صحابباشد و نه آو  )ص(امبریده است ممکن است نه آول پیرس 
 

 
 بیشتر بدانیم 

 

  
 

 جایگاه حدیث در میان مسلمانان   ◼

 الف. گستره حجیت حدیث

 ت دارد. زیرا: یو صحابه حج )ص(امبری: آول و فعل پسنتاهلنظر   -1

 و یشنایق ینان با روح اسالم، عمل یا نظر ینان اارج از محدوده اسالم نیست.  )ص(دلیل معاشرخ صحابه با پیامبربه -

 اند و مجتهد در رأی و نظر اویش م یب است. از ایشان دارای مقام اجتهاد بودهتعدادی  ،صحابه عادل بوده -

 ت دارد. یحج )ع(و امامان مع وم )ص(امبریاخ پیتشیع: فقط روانظر اهل -2

  برای  )ص( د برای دیگران حجت بوده و مانند آول و فعل پیامبر توان مق صـحابه با همه امتیازاتشـان، چون مأمون از اطا نیسـتند، ن نظر و رأی   -

 ت دارند.  ی عنوان اولین مرجع پس از آرین حج به   )ع( ن ی ث مع وم ی و احاد   )ص( امبر ی همه الزم االتباع باشد. اما سنت پ 

 )ع(بیتاهلب. ادله حجیت قول 

 ییاتق که به صالحیت علمق امامان اشاره دارد:  -

ِریم  » ُقْرین  ک 
 
ُه ل ُنون   *ِإن ّ

ْ
ک اب  م  ُرون   *ِفي ِکت  ه ّ ُمط 

ْ
 ال

ّ 
ُه ِإال ُسّ م   ی 

 
ِمین   *ال

 
ال ع 

ْ
ِبّ ال  ِمْن ر 

 
ْنِزیل  (80-77  واآعه) «ت 

 است.  )ع(بیتاهلو جمع کثیری از عامه، دلیل ع مت ر« که طبق نظر مفسرین شیعه یه تطهی»ی -

 ال دور است. »حدیث ثقلین« که متواتر و آطعق -

 است:  )ص(اند: حدیث ما حدیث جدمان رسول اداکه به کّراخ فرموده )ع(بیتاهلآول اود  -

 «یث امیرالمؤمنین حدیث رسول الله... و حد.: حدیثق حدیث ابق و حدیث ابق حدیث جدی و»عن ابا عبدالله

 دهد. ]عالمه[اود حجت مق )ع(بیتاهلبه بیان و تفسیر  )ص(و پیامبر )ص(برآرین به بیان و تفسیر پیام 

 ت حدیث و سنتج. ادله حجّی 

 عنوان شرط دوستق ادا در آرین: به )ص(مردن شاا  تبعیت از پیامبربرش -1

o « ِإْن ُکْنُتْم 
ْ

ل
ُ
 آ

ّ 
ُم الل

ُ
ِبُعوِني ُیْحِبْبک ات ّ

 
ه  ف

ّ 
ون  الل   (31ُه« )یل عمران  ُتِحُبّ

 در کنار اطاعت از ادا در آرین: )ص(امبریواجب شمردن اطاعت از پ -2

o « 
 

ُسول ِطیُعوا الر ّ
 
أ ه  و 

ّ 
ِطیُعوا الل

 
ه  »و ( 59« )نساء  أ

ّ 
طاع  الل

 
ْد أ ق 

 
 ف

 
ُسول ْن ُیِطِع الر ّ  (80« )نساء  م 

o فرمایداود مق )ص(اداوند اطاب به مشرکان درباره پیامبر:  

ْم و  
ُ
اِحُبک  ص 

ّ 
ل ا ض  ی   م  و  ا غ  ی   و  *  م  و  ه 

ْ
ِن ال ْنِطُق ع  ا ی  ق   *م  ْحي  ُیوح   و 

ّ 
 (4-2  )نجمِإْن ُهو  ِإال

واگذار   )ص(بیان تفـ یلق مطالب به رـسول اکرم گرچه آرین تبیان و مبین کل ـشقء اـست، ولق  :عنوان یکق از منابع احکامتوجه به ـسنت به -3

ُه ) تبیان همه چیز است. )ص(شده و آرین با بیان پیامبر ْرین 
ُ
ِبْع آ ات ّ

 
ناُه ف

ْ
أ ر 

 
ِإذا آ

 
ُه  *ف یان  ْینا ب 

 
ل م ّ ِإن ّ ع 

ُ
   («19و18  آیامت»ث

تقریبا نامحدود اـست  احکام و مـساهل مربوط به عمل مکلفین کهحالقدرییه یمده اـست،    500یا   350دود جع به احکام عملیه حراین  در آر 

 .د ـشامل غیرمحدود باـشد؛ لذا تفـسیر و تبیین احکام ـشرعق و ـسایر موـضوعاتق که در آرین یمده در ـسنت بیان ـشده اـستتوانمقن و محدود 

ال»به ییه   توانمقبرای مثال  ِآیُموا ال ـ ّ
 
کاة  أ به مسـلمانان    )ص(به اجمال و اات ـار اسـت اما رسـول ادا( اشـاره کرد که  43  )بقره  «ة  و  یُتوا الز ّ

 های ین عبارتند از:که براق نمونه جز تفسیر و تبیین ییاخ آرینق ندارند مق ودی روایاخ «.صلقلوا کما رأیتمونق ص» :فرمود 

و انه لیس شـقء من الحالل و الحرام و جمیع ما یحتاج إلیه إال و آد جاء    عنوان »الرّد إلق الکتاب و السـنة در کتاب کافق بابق تحت -

 فیه کتاب أو سنه« یمده است. 

  .: »أال أنق آد اوتیت القرین و مثله معه«  )ص(آرینق در کنار نزول آرین بر پیامبرنزول وحق غیر -

ــار و واگذاری  - ــیولـیت تبنزول آرین به اات ـ ن  چه مکرر فرموده:»چـنان  )ص(امبرـین مجمالخ آرین به پییمسـ ِیّ ْکر  ِلُتب 
ّ

ك  الِذ یـْ
 
ـنا ِإل

ْ
ل ْنز 

 
و  أ

ْیِهْم 
 
 ِإل

 
ل اِس ما ُنِزّ   (44« )نحل  ِللن ّ

 )ص(د. نظرات درباره منشأ احکام صادره از پیامبر

 )ص(اجتهاد پیامبر -
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 این رأی مردود است. زیرا: 

 مبتنق بر سنت اویش باشد.  )ص(د اجتهاد پیامبرتوانمقهاد از کتاب و سنت أاذ شده و ناجت ۀاوال: منبع و ماد 
 

 
ً
ا انـی ــت اـطا کـند و ـلذا مجتـهد دیگری  : مجتـهد ممکن اـث امبرد برتواـنمقسـ  )ص(االف وی فتوا دـهد، ولق امـکان اـطا در حکم پـی

 باشد. تیلن از حکم ایشان نیز جایز نمق نیست و لذا

 از سوی اداوند )ص(القا در روح و آلب پیامبر -

هُ در آرین یمده است: »
ّ 
اك  الل ر 

 
ا أ اِس ِبم  ْین  الن ّ م  ب 

ُ
ْحک ِقّ ِلت  ح 

ْ
اب  ِبال ِکت 

ْ
ْیك  ال

 
ا ِإل ن 

ْ
ل ْنز 

 
ا أ   (105« )نساء  ِإن ّ

 روایات امامان و آرای بزرگانهم. برخی شواهد معرف موقعیت حدیث در 

ــادق ــرم منزلت هربه نقل از پدر بزرگوار اود:   )ع(امام ص ــیعی»پس ــان به   راان  یک از ش ایاخ  رو  اینبه مقدار روایاتق که در ااتیار دارند و معرفتش

 (2  184 )مجلسق ()اعرف منازل شیعتنا علق آدر روایاتهم عنا «ت، همان شناات و درک روایاخ است.ارزیابق کن. زیرا معرف

 )حدیث تدریه ایر من الن ترویه(: »حدیثق را درک کنق بهتر از هزار حدیثق است که نفهمیده روایت کنق«.  )ع(امام صادق

 د«. یریگقم قن اود را از چه کسید د ین است؛ توجه کنیث همان د ی: »حد( 179) مالك بن انس

 کند. قبا کتاب ادا میالفت نم )ص(امبریسنت پ قچ حالتیدر ه: »( 204) قشافع

  «ام.کردهرا مالآاخ  )ص(ز اصحاب رسول اداکنم گویا یکق اقمالآاخ م را وآتق محدثق

 ماند. برای کسق رأی و نظری باآق مق )ص(ادا: ییا با وجود کالم رسول ( 241) بن حنبل احمد

 آثار اهتمام و توجه مسلمانان به حدیث ترینمهمز. 

 از بین رفتن شعارهایق مانند »حسبنا کتاب الله« در بلندمدخ -

 فقها به جمع و تدوین حدیث -
ً
 توجه عامه مسلمانان ا وصا

 



 

 

 

 :فصل دوم  
 سنت اهلتاریخ حدیث 
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 : خوانیمآنچه در این فصل می 

 )ص( حدیث در عصر پیامبر .1درس 

پیامبر در زمان  و کتابت حدیث  بررسق نقل  به  پیامبر اکرممق   )ص( در این درس  زمانق که  ییا  این معنق که  به  را    )ص(پردازیم  سینق 

برای  و یا صحابه فقط اجازه داشتند ین حدیث را  )امر به کتابت حدیث(    کردند که ین را یادداشت کنندبه صحابه امر مق   ،فرمودندمق 

 به  ای نیست جز ینو اجازه نوشتن ین احادیث را نداشتند. برای پاسخ به این پرسش چاره  )نقل شفاهی(  یکدیگر نقل کنند
ً
که اوال

کتابت حدیث  و اجازه یا عدم اجازه  کنیم،  بررسق    ها راین  اشاره شده رجوع و  )ص(احادیثق که در ین به نوشتن حدیث در زمان پیامبر

 به   ها استیراج کنیم ورا از ین  ()صسوی پیامبر  از
ً
است که در   )ص(دنبال کتبق بگردیم که شامل احادیث پیامبرو به  رفتهتاریخ  سرال  ثانیا

برای کتابت حدیث    )ص(، توسط صحابه تألین شده است. وجود این کتب شاهدی مبنق بر اجازه پیامبر)ص(پیامبرحیاخ اود  زمان  

 اجازه کتابت نمق )ص(باشد به این معنق که اگر پیامبر مق 
ً
کردند. ینچه از شواهد تارییق  کتاب حدیثق تألین نمق، صحابه دادند طبعا

فرمودند. پیرامون نقل شفاهق دادند بلکه به ین امر نیز مق نه تنها اجازه کتابت حدیث را مق   )ص(شود ین است که پیامبرروشن مق

 و کسق نیز به ین ادشه وارد نکرده است. شدهانجام مق )ص(حدیث نیز هیچ شکق نیست که به فراوانق در زمان پیامبر

 گانه حدیث در عصر خلفای سه .2درس 

 :شود که ها پاسخ داده مق به این پرسش شده و  پیرامون کتابت حدیث بررسق )ص(بعد از پیامبر ۀدر این درس سیاست سه الیف

o از نگارش حدیث جلوگیری مق را مق  )ص(ییا این سه الیفه اجازه کتابت احادیث پیامبر 
ً
 ؟ کردنددادند و یا رسما

o  ؟ کردندکردند چه دالیلق را برای این نهق بیان مقاگر از کتابت حدیث نهق مق 

ـشود ها روـشن مقها و یافتن ـسیاـست این ـسه الیفه ناگزیر به بررـسق ـشواهد تارییق هـستیم. پس از بررـسقبرای پاـسخ به این پرـسش

 حدیث نیز کراهت داشتند.شفاهق نسبت به نقل حتق کردند و ه از کتابت حدیث منع مقکه هر سه الیف

 امیهحدیث در عصر بنی .3درس 

 با االفت معاویه فرمانروایق جامعه اسال، حکومت بنق)ع(تن االفت حضرخ علقپس از پایان یاف
ً
گیرد. دست مق مق را بهامیه رسما

هاشم را ابزاری برای  اآداماخ ضد شیعه و مبارزه با بنقانجامد و این سلسله  ها به طول مق امیه بر جامعه اسالمق سالحکمرانق بنق

 : شود کهها پاسخ داده مق دهد. در این درس به این پرسش تحکیم آدرخ اود آرار مق 

o اعالم مقاویه ییا مع 
ً
 دهد؟  یفه آبلق را ادامه مق کند و یا سیاست سه الاجازه نقل و نگارش حدیث را رسما

o  شود؟  طور یشکارا در جریان نقل حدیث دیده مق جریانق بود که از زمان معاویه بهاسراهیلیاخ چه 

o  پردااتند؟  آ اصون چه کسانق بودند که به نقل حدیث مق 

ــنا مقبا یکق از فرمانروایان حکومت بنقدر پایان این درس  ــو امیه، به نام عمر بن عبدالعزیز یش ــمق کتابت حدیث ش یم که فرمان رس

 ریان کتابت حدیث در اهلـشود و جبرای اولین بار توـسط او ـصادر مق
ً
ـشود. پیرامون نقل و کتابت حدیث در زمان  یغاز مق ـسنت رـسما

یق از هاجعل حدیث و نقل داـستاندالیل ـسیاـسق به ه و بلکهالیفه ادامه پیدا کرد امیه کافق اـست بدانیم که همان ـسیاـست ـسهبنق

 وارد جریان کتابت حدیث شد.با حمایت معاویه نیز )اسراهیلیاخ(   منابع یهودی
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 عباس حدیث در عصر بنی .4درس 

آرن بر جهان اسالم حکمرانق کرد.   5عباس به آدرخ رسید و نزدیک  حکومت بنق  132امیه، در سال  بنق  با ضعین شدن حکومت

حدیث پرداات و کتب مهم    سنت جهت نقل و نگارش امیه، به تشویق علمای اهلمت بنقگانه و حکو براالف الفای سه   ،این سلسله

 :پردازیم کهسنت در این زمان شکل گرفت. در این درس ابتدا به این نکته مق حدیث اهل

o تا سیاست الفای بنقچه ع  گیری با گذشته تفاوخ چشمسنت  باس، در نقل و نگارش حدیث در اهلعواملق سبب شد 

 داشته باشد. 

هایق بود که مبانق  سنت، ظهور جریان دولت از نقل و کتابت حدیث در اهلتوان گفت دلیل اصلق حمایت  طور االصه مق به

کردند لذا دستگاه شد و از طرف دیگر این جریاناخ با نقل حدیث میالفت مق عباس مقفکری ینها سبب تضعین آدرخ بنق

ب در  حکومت  شیعیان  و  امامان  همچنان  که  است  درحالق  این  بود.  جریاناخ  این  تضعین  پق  در  حدیث  نقل  حمایت  ا 

 هایق همراه بود.هایق آرار داشتند و نقل حدیث در شیعیان با محدودیتمحدودیت 

 :پردازیم که در ادامه به این مق 

o تابعین یعنق کسانق که پیامبر جهت عدم    های حکومترا مالآاخ کردند، از فرمان   )ص( را ندیدند اما صحابه پیامبر  )ص(ییا 

ینچه از شواهد تارییق    کردند؟عباس تبعیت مقچه دستور کتابت حدیث در زمان بنقامیه و  نگارش حدیث در زمان بنق

الفت و  ای در کتابت سیتگیر بودند و دلیل این میای از تابعین موافق کتابت حدیث بودند و عده یید ین است که عدهمق بر

 یا موافقت، تبعیت از دستور الیفه نبوده است. 

 


