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 انیاخبار ویی بها خیش دگاهید لیتحل
 متأخرانی اعتبارسنج وهیش رییتغ علل در

 1ای احسان سرخه
 چکیده

گههروه  ،عالمهه حلههی بهه پیههروی از اسهتادش سههید احمهد بههن طهاوو ، احادیههث را در چههار 
،ای داد. این تقسیم پیش از آن از سوی « ضعی »و « موث /قوی»، «حسن»، «صحیح»

کاربرد نداشته است. شیخ بهایی،  را علهت « قهراین نابودی منهابع و از دسهت رفهتن »قدما 
 تغییر در شیوه اعتبارسنجی احادیث دانسته است. 

بهایی بها تکیهه ضمن پذیرش نابودی بخشی از منابع حدیثی، دیدگاه شیخ  هدر این مقال
که ثابت می کند بخش قابل تو،هی از منابع تا اواخر قرن هشتم در دستر   بر مستنداتی 

بهوده، نقهد شههده اسهت. البتههه بهر فههر  پهذیرش ایهن نظریههه، بخشهی از سههااالت مطهرح نیههز 
 پاسخ مانده است. بی

یههان،  ،از سههوی دیگههر ی را دلیههل اتخههاذ شههیوه ،دیههد اعتبارسههنج« پیههروی از عامههه»اخبار
و ها  آن  اند. با مرا،عه به منابع معتبر عامه پیش از این دوره و هماهنگی بین معرفی نموده

یهان را قابهل تأییهد  تقسیم اراهه شده از سوی عالمه حلی، می توان تا حدودی دیدگاه اخبار
یههان، ایههن بههه کههرد. بههرخالف اعتقههاد اخبار یههابی  خههود اشههکال و انحههراف تلقههی   خههودی  ارز

ها، و فقهدان همهاهنگی شهیوه ،دیهد بها بسهتر نقهل و  زمینهه ه تفاوت در پیشبلک ،شود نمی
کاربسهت ایهن شهیوه از اعتبارسهنجی را نادرسهت نمهوده  انتقال احادیث در میهان امامیهه، 

 است.
یان ها: کلیدواژه  .ر،ال، عالمه حلی، متأخران، شیخ بهایی، اخبار

                                                   
 (.e.sorkhei@gmail.com. استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )1
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 مقدمه
انهد. در  ز ،ایگهاهی ویهژه برخهوردار بودهدر عصهر قهدما بهرای اعتبارسهنجی احادیهث ا« منابع»
ای از تههاریخ حههدیث امامیههه ایههن رویکههرد ،ههای خههود را بههه تو،ههه ویههژه بههه ر،ههال و نههاقالن  دوره

کههه اعتبارسههنجی  احادیههث داد. از ایههن دوره بههه عصههر متههأخران یههاد می کتههاب »شههود. عصههری 
گشت.« ر،ال محور»به اعتبارسنجی « محور  بدل 

حههدیث، عصههر عالمههه حلههی را نقطههه عطهه  عصههر قههدما و متههأخران بسههیاری در حههوزه فقههه و 
های صریح عالمه حلی در بحث اعتبارسهنجی احادیهث،  اند. با تو،ه به دیدگاه قلمداد نموده

 بدون تردید باید آثار وی را نقطه شروع تحول در این حوزه دانست.
 «صهحیح»الح گذاران اصط ، عالمه و استادش سید احمد بن طاوو  را پایهمعالمصاحب 

معنهای قهدما معرفهی نمهوده اسهت. وی پهس از تبیهین معنهای صهحیح از  به معنایی متفاوت بها
 گوید:  دیدگاه متأخران می

ا ال یکوواا یِلووم اجوووا  وو َ َالصووفالح َذوول زنوون َاِالنوومَ إال نوون َانوویَّ  ووا  َاووَّین بوون 
 2.َهّلل طالاع رَحا

کسهی 673 )الدین سید احمد بن موسی بن طاوو   محد  نوری ،مال ق( را نخسهتین 
کلمات ارباب ر،هال در ،هرح و تعهدیل  که تو،ه ویژه به ر،ال نموده و به بررسی  دانسته است 

حهل و تحریهری از  عهین العبهرة فهی یهبن العتهرةتنهها  4،از میان آثار ابن طهاوو  3.پرداخته است
کتهه بههه نسههخهمعههالم مانههده اسههت. صههاحب   ،ههای بههر االشههکال فههی معرفهه  الر،ههال حههل اب ای از 

کتههاب چنههد  بههه خهه  مالهه  دسههت االشههکال گههزارش وی، ابههن طههاوو  در ایههن  یافته اسههت. بههه 
گزارش گردآورده و بها بررسهی  ههای مختله ، نظهر نههایی  کتاب فهرست و ر،ال پیش از خود را 

خود را درباره تضعی  یها تعهدیل راویهان بیهان نمهوده اسهت. سهید بهن طهاوو  در ایهن اسهتنتاج 
کتههاب  دبیشههتر بههه اخبههار وار کشههی اسههتناد نمههوده و روایههات  اختیههار معرفهه  الر،ههالشههده در  اثههر 

 5.شده در آن را موردبررسی قرار داده است نقل
یههان، تمهها  همههت خههود را بههر روی  سههید احمههد بههن طههاوو  در بررسههی روایههات مههدح و ذ  راو
گردانش،  اعتبارسهههنجی طریههه  معطهههوف داشهههته اسهههت. ایهههن شهههیوه پهههس از وی از سهههوی شههها

                                                   
 .14، ر  1، ج  منتقی الجمان. 2

 .437، ر  2، ج  خاتم  المستدر . 3

 140، ش 45، ر  ر،ال ابن داودر. :  4

 .385، ر  3، ج  لذریع  الی تصانی  الشیع ابرای توضیحات بیشتر، ر. :  5
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گیههری از اسههتاد در همههه حوزه صههورت به شههده اسههت. البتههه  ههها اعمال یههک نظریههه مطههرح و بهها فرا
های سههید احمههد بههن طههاوو  در حههوزه اعتبارسههنجی احادیههث، از سههوی خههود او اراهههه و  دیههدگاه

بسههیاری رویکههرد ،دیههد متهههأخران را بههه عالمههه حلههی نسهههبت  ایهههن رو، از انتشههار نیافتههه اسههت. 
 6.اند داده

آوران علمهای  ق(، از نا 726) یوس  بن مطهر، مشهور به عالمه حلی  ابومنصور حسن بن
های مختله ،  العاده، ابتکار و پیشهتازی وی در عرصهه قرن هفتم و هشتم است. ذکاوت فوق

یهابی  او را به عنوان نماد مکتهب حلهه شناسهانده اسهت. وی در مباحهث مهرتب  بها حهدیث و ارز
 7.اوو  بوده استاحادیث، متأثر از استادش سید احمد بن ط

 ،«ضهعی »و « موثه »، «حسهن»، «صحیح»گذاری تقسیم چهارگانه احادیث به  نسبت پایه
کههه نیههازی بههه نقههل اقههوال بههرای اثبههات آن نیسههت چنههان آن  بههه عالمههه حلههی،  بههر  8.مشهههور اسههت 

این رویکهرد عالمهه حلهی بایهد ناشهی از پیهروی وی از اسهتادش  9،معالماسا  دیدگاه صاحب 
کتاب سید احمد  درستی نظریه تقسیم چهارگانهه   ، بهریا  المساهلبن طاوو  باشد. مال  

احادیههث را بههه مدرسههه حلههه منسههوب دانسههته اسههت. وی مبتکههر ایههن نظریههه را سههید احمههد بههن 
کند. او عالمه حلی را عامل تنفیذ این نظریه دانسته و معتقهد اسهت عالمهه  طاوو  معرفی می

کتاب مفقودش الهنهج و  الصهحاح و الحسهان الدر و المر،ان فهی األحادیهث این بحث را در دو 
 10.شرح داده است الوضاح فی األحادیث الصحاح

کتاب ر،الی در دستر  از عالمه حلی،  مهم گذاری  بر همین مبنا پایه خالص  األقوالترین 
 ههای خهود را بهر روی راویهان و اعتمهاد و عهد  اعتمهاد بهر روی شده است. وی، مرکز ثقهل ارزیابی

یهابی  شخص راوی برده اسهت. از دیهدگاه عالمهه حلهی، تعیهین توثیه  و تضهعی  راوی بهرای ارز
کافی است.  روایات، 

عنوان نقطههه عطفههی در تههاریخ حههدیث و علههو  حههدیث شههیعه  ایههن تقسههیم بههه ،بههدون تردیههد
یههابی معههارف برگرفتههه از میههرا   خودنمههایی می کنههد. ایههن اتفههاق مهههم، تههأثیری شههگرف در ارز

 داشته است. مانده از اهمه  ایحدیثی بر،

                                                   
 .270، ر  مشرق الشمسینبرای نمونه، ر. :  6

 .18، ر  1، ج  منتقی الجمان 7

 .270، ر  مشرق الشمسین؛ 14، ر  1، ج  منتقی الجمانبرای نمونه، ر. :  8

 .18، ر  1، ج  منتقی الجمانر. :  9

 .79 - 78، ر  1، ج  ریا  المساهل 10
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ق(، مشهور به ابن داود از معاصهران 707تقی الدین حسن بن علی بن داود الحلی )زنده در 
کتهاب  گردان محق  حلی و سید احمد بن طاوو  است. از ابهن داود تنهها  عالمه حلی و از شا

کنهد  تصریح میابن داود در تمجید از استادش، احمد بن طاوو   11مانده است. باقیالر،ال 
کتاب ر،الش را از تحقیقات و راهنمایی بررسی ر،ال  .12های او برگرفته است که بیشتر فواید 

گهها  نهههاده  ابهن داود حلههی نشههان می کههه عالمههه حلههی  دهههد وی در همههان مسههیری قهد  برداشههته 
 است.

 ثیاحاد چهارگانه میتقس و متأخران
کاربسهههت عالمهههه حلهههی و ابهههن داود بهههه پیهههروی از استادشهههان سهههید  احمهههد بهههن طهههاوو ، بههها 

اصهههطالحات ،دیهههد در عرصهههه اعتبارسهههنجی احادیهههث شهههیعه، فصهههل نهههوینی را در حهههدیث و 
یههابی آن بنیههان نهادنههد. بههرای در  بهتههر تفاوت داده در ایههن برهههه از تههاریخ حههدیث،   هههای رخ ارز

گردد.های  الز  است با مفاهیم و واژه  مرتب  با آن آشنایی بیشتری حاصل 
کههرده « الفواهههد الر،الیهه »، ده فایههده را در بخههش خالصهه  األقههوالدر انتهههای عالمههه حلههی  ذکههر 

کتههاب  تهههذیب و  مههن ال یحضههره الفقیهههاسههت. وی در فایههده هشههتم، طههرق مختلهه  مشههیخه 
کهرده اسهت« ضهعی »و « قهوی»، «حسهن»، «صهحیح»را بها واژگهان:  األحکها  یهابی  عالمههه  13.ارز
کتهههاب « موثههه »از اصهههطالح  خالصههه  األقهههوالحلهههی در  نههها  نبهههرده اسهههت. او در مقدمهههه هشهههتم 

کهرده اسهت« موثه »و « حسهن»، «صهحیح»، سهه واژه منتهی المطلباش  فقهی   بهه 14.را تعریه  
کههه بههرای نخسههتین بههار تقسههیم ربههاعی  ترتیههب می  ایههن و « حسههن»، «صههحیح»تههوان ادعهها نمههود 

 شد. رسمًا از سوی عالمه حلی در این دو اثر رونمایی «ضعی »و « قوی/موث »
کتهاب ر،هال، هماننهد عالمهه حلهی، طهرق  ابن داود نیهز در آخهرین تنبیهه از تنبیههات نه گانهه 

کههرده اسههت ابههن داود در ابتههدا بهها  15.شههیخ صههدوق و شههیخ طوسههی را بههه انههواع مختلهه  تقسههیم 
کههرد« ضههعی »و « قههوی»، «صههحیح»ثالثههی طههرق، تقسههیم  یههابی،  ،را تعریهه   امهها در هنگهها  ارز

 نامید. تعری  ابن داود، مشابه تعری  عالمه حلی است.« حسن»برخی از طرق را 

                                                   
 .113-111، ر  ر،ال ابن داودایی با آثار ابن داود، ر. : برای آشن 11

 .46ر ،  ر،ال ابن داود 12

 .443-435، ر  خالص  األقوالر. :  13

 .9، ر  1، ج  منتهی المطلب 14

 .312-308، ر  ر،ال ابن داود 15
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که استفاده از واژه  برای حدیث، از سوی محهدثان « ضعی »و « صحیح»باید تو،ه داشت 
ههها بههرای ر،ههال و طههرق، بههه  آن  و ر،الیههان تهها عصههر متههأخران، امههری ،دیههد نبههود؛ امهها اسههتعمال

خهار، امهری بهدیع در حهوزه حهدیث  عنوان اصهطالحی  ، به«حسن»و « قوی»های  انضما  واژه
کاربسههت ایههن اصههطالحات نههزد قههدما را نفههی نمههوده  شههیعه تلقههی می گردیههد. شههیخ بهههایی نیههز 

 16.است
  :گوید عالمه حلی راویان خبر صحیح را ثقه امامی دانسته و می

اَتا یناات  َّاالأ  نا   17.کاس ِ

تعریهه  نمههوده « باً الثقههات المسههتقیمون مههذه»را بهها عبههارت: « سههند صههحیح»ابههن داود نیههز 
کتاب اصولی خود شرط پذیرش خبهر واحهد را بهالغ، عاقهل، مسهلمان،  18.است عالمه حلی در 

گفته است:   عادل و ضاب  بودن راوی، دانسته و 
کحس َارَلی  باافاأ ی َ  َّالأ َ  اَالأ َِرط     19.َ ضابفاأ َ ننلماأ

احتمهال،   بهه 20.بهرده اسهت نیهز بههره« یلب  ذکره علی نسیانه»وی در دیگر اثر اصولی از تعبیر 
 این شرای  را باید همان شرای  خبر صحیح از دیدگاه عالمه حلی با تحریری دیگهر دانسهت. از

بههرای اثبههات صههحیح بههودن حههدیث  21،دانهد قبول نمی کههه وی خبههر راوی مجهههول را قابههل،ها  آن  
گردد.  باید همگی این صفات در همه راویان، احراز 

صههاحب  23،ق(984) پههدر شههیخ بهههایی  22،ق(965) نی پههس از عالمههه حلههی، شهههید ثهها
امها  ،در تعری  خهود از صهحیح عبهاراتی مشهابه 25ق(1031) و شیخ بهایی  24ق(1011) معالم 
کهه  مجموع می تر را اراهه نمودند. در دقی  تهوان از دیهدگاه ایشهان خبهر صهحیح را خبهری دانسهت 

 راویان آن در همه طبقات، امامی عادل ضاب  باشند.
                                                   

 .269، ر  مشرق الشمسینر. :  16

 .9، ر  1ج ،  منتهی المطلب 17

 .308ر ،  ر،ال ابن داود 18

 .206، ر  دئ الوصول نلی علم األصولمبا 19

 .229، رتهذیب الوصول نلی علم األصول 20

 .233، ر  ر. : همان 21

 .124، ر  1، ج  (رساهل فی درای  الحدیث) البدای  فی علم الدرای  22
 .395، ر  1، ج  (رساهل فی درای  الحدیث) وصول األخیار الی عصول األخبار 23

 8نیز، ر. : ر؛ 12، ر  1، ج  منتقی الجمان 24
 .269ر ،  مشرق الشمسین 25
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کهه برخهی از راویهانش مهورد عالمه انهد؛  گرفته سهتایش قهرار حلی، خبر حسن را خبری دانسهته 
شهید ثانی نیهز راویهان حهدیث حسهن را امهامی ممهدوح  26.طور صریح توثی  نشده باشند  اما به

که نصی بر عدالتشان و،ود ندارد. عبارات شهید ثانی در  27.تر است باره روشن  این دانسته 
که برخی از راویهان آن ییهر امهامی بهوده، امها توثیه   موث عالمه حلی خبر  را نیز خبری دانسته 

 گوید:  اند. وی در تعری  خبر موث  می شده
کاابفحیووم ا َاوََبیووم ا لیوور مَ إال َس  اَتووا نون لیوور َإلنانیووم  کوواس بِووض ِ ا نِوم بووا  نووا 

 28.َ صحاب َلهَّاَ بااِوینیظ اا

،ای قوی نشانده است؛ اما ابهن داود از آن  عالمه حلی در هنگا  ،عل اصطالح، موث  را به
کرده است شهید ثانی نیز حدیث موث  یا قوی را شامل راویان فاسد المذهب  29.به قوی تعبیر 

گهاه بهر روایهات  30.کنهد معرفهی می - ها و،هود داشهته آن  که نصی بر توثی  - از دیهدگاه وی، قهوی 
 امامی ییر ممدوح نیز اطالق شده است.

گفته است: « ضعی »ری  ابن داود در تع  خبر مجروحین را ضعی  دانسته و 
 31.ا نْنم َملجراَحس َ َ  َاننَّ ضِی 

که یکی از شرای  سهه کرده است  گانه فهوق  شهید ثانی حدیث ضعی  را به حدیثی اطالق 
کمتر از این ؛را دارا نباشد که طری  آن شامل راوی مجروح، مجهول و   32.ها باشد بدین ترتیب 

کرانههههمتههأخران در  های معیهههار ،دیهههد بهههه ایهههن نکتهههه مههههم نیهههز  تهههالش بهههرای تعیهههین حهههدود و 
کهدا  پرداخته کههه پهس از تقسههیم چهارگانهه احادیههث،  قبههول   یک از ایههن اقسها  معتبههر و قابهل انهد 

کدا  گذاشته شود. بوده و  کنار   یک باید 
در مو،هود شهید ثانی با نقل اقوال مختل  در پذیرش این چهار قسم، با اشهاره بهه اخهتالف 

 گوید:  می این باره 
َ بول نوْنم نون خصوا بااصوحیَِ ا نوْنم نون  ذر َاوَََّ مل یِمل بوا نفلاواأ أس نن  مل ب 

                                                   
 .9، ر  1، ج  منتهی المطلب 26

 .124، ر  1، ج  (رساهل فی درای  الحدیث) البدای  فی علم الدرای ر. :  27

 .9، ر  1، ج  منتهی المطلب 28

 .308، ر  ر،ال ابن داود 29

 .124، ر  1، ج  (رساهل فی درای  الحدیث) البدای  فی علم الدرای  30

 .308، ر  ل ابن داودر،ا 31

 .124، ر  1، ج  (رساهل فی درای  الحدیث) البدای  فی علم الدرای  32
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أضوواف َسنوونَ ا نووْنم نوون أضوواف َملوینووظَ ا نووْنم نوون أضوواف َاضووِی   وو  بِووض 
 .َاوجوه

  ، بهه34و وحید بهبههانی 33نظران همچون پدر شیخ بهایی پس از شهید ثانی، دیگر صاحب
کردهیدر ارا های خود  ل دیدگاهتفصی  اند. ن باره بیان 

 متأخران کردیرو رییتغ سبب در مختلفی ها دگاهید
عوامهل مختلفهی در تغییهر شهیوه اعتبارسهنجی احادیهث از سهوی متهأخران مهاثر  ،بدون تردید

های  یابی آن پرداختهه و دیههدگاه بهوده اسهت. برخههی از بزرگهان در تحلیهل رویکههرد ،دیهد بهه ریشههه
گرفت. اند. در ادامه این نظریات مورد اراهه نموده در این باره فی را مختل  بررسی قرار خواهد 

 نیقرا  فقدان و منابعی نابود
که صاحب  تتبع نگارنده نشان می کهه صهریحًا 1011)  معالمدهد  کسی است  ق( نخستین 

ی دربهاره تفاوت مبنای قدما و متهأخرین را یهادآور شهده اسهت. وی بها نقهل عبهارات سهید مرتضه
کتب اصحاب بهه دلیهل و،هود  آور، معتقهد اسهت  قهراین علهم قطعی پنداشتن روایات مو،ود در 

که برای قدما هموار بوده در زمان وی ییرقابل پیمایش است. به نظر وی، قدما برای  35مسیری 
قهراین درسهتی  اند؛ زیهرا دسترسهی بهه  اثبات این مطلب نیهازی بهه بررسهی ر،هال و سهند نداشهته

گههاه در  ههها را از پههرداختن بهه چنههین امههوری مسهتغنی می آن  خبهر، کههه  نمههود. ایههن در حهالی اسههت 
کهه بها معالم طری  نقل روایات، افراد ضعی  نیز و،ود داشته است. صاحب  بر این باور است 

بنهها بههر ایههن، متههأخران بههرای تمییههز   قههراین شههدند.  از بههین رفههتن منههابع، اخبههار و اسههناد مجههرد از 
 لو ، ناچار به این شیوه از اعتبارسنجی روی آوردند.مشکو  از مع

ق( ادعای عد  دسترسهی متهأخران بهه شهواهد و 1031) ، شیخ بهایی معالمپس از صاحب 
گفتههه وی در فاصههله زمههانی بههین متقههدمان و  قهراین  در دسههتر  قههدما را مطههرح نمههوده اسههت. بههه 

ی قراینه بسیاری از  ،از سوی دیگرمتأخران به دالیل مختل  برخی از اصول معتبر از بین رفت. 
مانهده تها عصهر متهأخران   ،های به آثهار بهر ،که در ضمن اصول اولیه در دستر  قدما قرار داشت

احادیهث برگرفتهه از منهابع معتبهر بها ییهر آن و احادیهث تکهرار شههده در  ایهن رو، از منتقهل نگردیهد. 

                                                   
 .400-395، ر  1، ج  )رساهل فی درای  الحدیث( وصول األخیار الی عصول األخبارر. :  33

 .143، رالفواهد الحاهری  34

 .14:ص،نیز،ر.ک3،ص1،جمنتقی الجمان 35
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کننههده احا قههراین منههابع بهها ییههر مکههرر، در هههم آمیخههت. پههس  دیههث معتبههر از ییههر معتبههر بههر ،دا
گردیههد گشههت و پیههروی ایشههان از شههیوه پیشههینیان ییههرممکن   بنهها بههر ایههن،   .متههأخران پوشههیده 

ای ،دیههد بهه تهدوین معیارهههای تهازه بههرای اعتبارسهنجی احادیههث روی  متهأخران بها ابههداع شهیوه
 36.آوردند

کجههوری  37،ق(1231) میههرزای قمههی  حههاهری  مههال عبههدالرزاق 38،ق(1293) شههیخ مهههدی 
 بهها عبههارت و تقریههری مشههابه، تحلیههل شههیخ بهههایی را تأییههد 40و آیهه  ا  سههبحانی 39ق(1383) 
 اند. دهکر

پذیتأث  عامه از یریر
یهههههان و 1104) شهههههیخ حهههههر عهههههاملی  41،ق(1033) امهههههین اسهههههترآبادی  محمهههههد ق( از اخبار

کرباسههی  یههان1175) محمههد،عفر  در نقههد تقسههیم چهارگانههه  42ق( منسههوب بههه مسههلک اخبار
 اند. یث، آن را برگرفته از عامه دانستهاحاد

 : گوید می در این باره استرآبادی 
کَووو  َاِاّنوووم َوووَّمیهم ا  کووواس نَوووهحرَ س  أس  وو َ َاِانوووی ا نوووا یِِّلوووظ بوووا نووون َ َکوواُ 

 ََّیهثم. 

گسههتردگی و،ههود اخبههار آحههاد خههالی از  قههراین در میههان عامههه  وی علههت رواج ایههن شههیوه را 
قههراین بههه دسههت ایشههان  واسههطه و،ههود   اخبههار امامیههه از راه قطههع بههه کههه در حههالی  ؛دانسههته اسههت

 ایههن مهها،را از زمههان ابههن ،نیههد و ابههن عبههی عقیههل بهها کههه رسههیده اسههت. اسههترآبادی معتقههد اسههت
کالمهی و  گشت. سپس قواعهد  کال  و اصول فقه معتزله آیاز  مطالعه آثار نگارش یافته در حوزه 

گردانش سهها با حسن ظهن شهیخ مفیهد بهه  آن  اصولی ید مرتضهی و شهیخ طوسهی ایهن دو، بهه شها
مطالعههه آثههار عامهه ایههن قواعههد و  هها نیههز بها آن  تها نوبههت بههه عالمهه و متههأخران رسههید. انتقهال یافههت

کهه  که در حالی  ؛اصطالحات مرتب  به امور شرعی را پسندیدند از این موضوع یفلهت نمودنهد 
                                                   

 .270ر،   مشرق الشمسینر. :  36

 .485، ر  قوانین األصولر. :  37

 .90-89، ر  )شیرازی( الفواهد الر،الی  38

 .533-532، ر  2)رساهل فی درای  الحدیث(، ج الو،یزة فی علم درای  الحدیثر. :  39

 .359، 187، 47، ر  کلیات فی علم الر،ال؛ 199، رادوار الفقه اإلمامیر. :  40

 .479، 109. : رر یز،. ن123ر ،  ی المدن الفواهد 41

 .22، ر  نکلیل المنهج فی تحقی  المطلب ر. : مقدمه تحقی  42
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گسهههترده اهمهههه  بههها نیهههازی  بی ییهههها یمهههودن چنهههین راهامامیهههه از پی علمههها و،هههود احادیهههث 
 43.هستند

 گفته است:  وساهل الشیعهشیخ حر عاملی نیز در بخش خاتمه 
َّیوَّ نوََوظ ال ِاواا َاِانووم ا  یاوم َاِانووم ا َالصوفالح َسج یاوم َملِاوَّن   نذاینوم افر أس طر

کما  و ظا ر بااَِذ  ََصفالَهم کَهبم   44.بل  و نأخوو نن 
کرباسهههی  محمهههد من رد تعلیهههل شهههیخ بههههایی بهههر تغییهههر رویکهههرد ق( نیهههز ضههه1175) ،عفهههر 

متأخران، علت اصلی چنین رویکردی را اختالط فقهای امامیهه بها فقههای عامهه عنهوان نمهوده 
کسانی بوده یهابی احادیهث  است. وی معتقد است عامه نخستین  که از ایهن شهیوه بهرای ارز اند 

حهث اصهول فقهه و احکها  فقههی اند. عالمان شیعی با پذیرش ایهن شهیوه، آن را در مبا بهره برده
کرده کتب ر،ال و درایه را بر همین پایه تدوین نموده و مباحهث احکها  و  این رو، از اند.  اعمال 

مبنهای عمهل  -که روایات اندکی در این مسهاهل در ،وامهع حهدیثی مو،هود اسهت  -را ایقاعات 
که سهبب از بهین رفهتن اند. سپس این شیوه در مباحث پر حدیث نیز ،ریان داده شد  قرار داده

گردیهد تو،هی از روایهات اهمههه مها  بخهش قابهل کرباسههی تقسهیم اخبهار را از ابههداعات  .اعهال  
ه اصحاب از این تقسیم اطهالع یافتهه و آن را نیکهو شهمرده و به که داند. او معتقد است عامه می
 45.اند کار بسته

 نیقرا  فقدان و منابعی نابود دگاهید نقد
گفتههار بزرگههانبررسههی شههیوه قههدما د کههه مبنههای  نشههان می 46ر اعتبارسههنجی احادیههث و  دهههد 

کسههب ایههن اطمینههان و  پیشهینیان، پههذیرش خبههر موثههوق و مهورد اعتمههاد بههوده اسههت. قهدما بههرای 
داخلههی و خههار،ی احادیههث تکیههه  قههراین ، بههه اعتمههاد بههه انتسههاب احادیههث بههه معصههومان 

ابع معتبههر و معتمههد بههوده اسههت. دیههدگاه منهه زمینهههتههرین قرینههه خههار،ی در ایههن  نمودنههد. مهم می
کهه متهأخران بها از بهین رفهتن منهابع، ناچهار بهه شهیوه  شیخ بهایی بر این بنیهاد نههاده شهده اسهت 

انههد. ضههمن تأییههد فقههدان بسههیاری از  ،دیههد اعتبارسههنجی و تقسههیم چهارگانههه اخبههار روی آورده
 ند ابها  و،ود دارد.منابع و اصول اولیه تا زمان متأخران، در تحلیل شیخ بهایی، چ

                                                   
 .124-123، ر  1، ج  الفواهد المدنی  43

 .259، ر  30ج ،  وساهل الشیع  44

 .330-329، ر  نکلیل المنهج فی تحقی  المطلب 45

 .27، ر  )بهبهانی( الر،الی  الفواهد؛ 90-89، ر  )شیرازی( الفواهد الر،الی ؛ 269، ر  مشرق الشمسینر. :  46
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کهه بسهیاری از منهابع و ،وامهع حهدیثی تها زمهان سهید علهی بهن  شواهد مو،ود نشان می دههد 
خصهور بعضهی   به ،نظران ق( همچنان و،ود داشته است. برخی از صاحب664) طاوو  

 47.اند از اخباریان، تو،یه شیخ بهایی را نپذیرفته
هها  آن  ن را پذیرفتهه و معتقهد اسهت نهابودیق( و،ود منهابع تها آن زمها1104) شیخ حر عاملی 

گزارش  پههس از عصههر سههید بههن طههاوو  رخ یههس در  داده اسههت. وی بهها اسههتناد بههه  هههای ابههن ادر
گرفته اسهت  ر نقل از آثار قدما و اصول اصحابو سید بن طاوو  د مستطرفات السراهر نتیجه 

ایهن دوره  از  ین رفهتن آثهار بایهد پهساز ب بنا بر این،   .که این آثار در نزد سید بن طاوو  بوده است
اعتبهار بهاالتر دانسهته  ایهن رخهداد را تهدوین آثهاری بهااتفاق افتاده باشد. شیخ حهر عهاملی دلیهل 

 48.است
 گوید:  ق( با اشاره به تحلیل شیخ بهایی، می1110عالمه مجلسی ) 

کاس کثیر نن َاارَئن ا إس  َ اکن مل یبو  َااأ  أَح   نا أَااه رَحا َهّلل نن َال ِ َر هلم ببوت 
 49. ی  تلک َ نحر

کههه و،ههود منههابع تهها عصههر سههید بههن 1186) محقهه  بحرانههی  ق( نیههز از،ملههه افههرادی اسههت 
کههرده  طههاوو  را تأییههد نمههوده و بهها تقریههری متفههاوت، مشههابه عبههارات شههیخ حههر عههاملی را بیههان 

 50.است
 آثهار حهدیثی بر،های و در،ه و ،سهتنگارنده نیز برای بررسی درستی نظریه نابودی منابع، بهه 

مانده از پیشینیان تا عصر متأخران پرداخته است. برخی از بزرگان در ضمن نقل احادیث، بهه  
کهههن و دسترسههی بههه گزارش تصههریح نمودهههها  آن  اسههتفاده از منههابع  ههها  انههد. بهها اسههتناد بههه ایههن 

کهه تها قرن می آن در  از  و پهس ههای ششهم توان فهرستی از آثار حدیثی تألی  یافته تا قرن چههار  
کتب نگارش شده تا قرن چهار قدمت   دستر  این بزرگان بوده، دست یافت. علت انتخاب 

 بوده است.ها  آن  و اصالت
در اواخهر قهرن هفهتم بههرای هها  آن  بها فهر  و،هود ایهن منهابع، اسهتدالل بهه فقههدان دسترسهی بهه

کهافی بهه  رسهد. فهرسهت زیهر  نظهر میتو،یه تغییر رویکرد متأخران در اعتبارسهنجی احادیهث، نا
                                                   

،   )رسهاهل فهی درایه  الحهدیث( المقنعه  األنیسه  و المغنیه  النفیسه ؛ 28، ر  فاه  المقال فی الحهدیث و الر،هال. ر. : 47
 .329، ر  اکلیل المنهج فی تحقی  المطلب؛ 31، ر  2ج

 .213، ر  30، ج  وساهل الشیع . 48

 .27-26، ر  1، ج  مالذ األخیار. ر. : 49

 .19، ر  1، ج  . ر. : الحداه  الناضرة50
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کهه بهه اخهذ از آن  شامل سیاهه این منابع است. ایهن فهرسهت بهه ترتیهب تهاریخ وفهات مالفهانی 
 شده است. اند، تدوین منابع تصریح نموده

ن تا موجود منابع  ششم قر
 (ق548م)ی طبرس خیش

کتاب  کتاب عبان بن عثمان، بارنعال  الوریوی در  کرده است ها به نقل از  برای  51؛تصریح 
گفته است:   نمونه، 

کَاب أباس بن  ثماس  أنا ملوا َنِتو  َاطموم ا صوبیم إِل رفوح  َهّلل  ا نمرتوا إایوا  ا س 
 52.  أنا  میت َاَذنها  مَ ا أنا َاطمم ََّ ها اِ  َا  

 (ق588م) شهرآشوب ابن
وی بهه رسهد  به نظهر می 53.برد ،عفی نا  میر سه ،ا از تفسیر ،ابر بن یزید ابن شهرآشوب د

کتاب دسترسی داشته است.  این 
کتهاب خطهب ابن شهرآشوب همچنین پس از معرفی خطب معهروف امیرالمهامنین  ، از 

از تعبیههر ابههن شهرآشههوب  54.یههادکرده اسههت یل بههن مهههران سههکونیاثههر اسههماع امیرالمههامنین 
گهردآورده  شود، سکونی این خطبه استفاده می کتاب زید بن وهب  اسهت. بهر ها را با استفاده از 

کتههابی بهها ایههن نهها   یههد بههن وهههب،  گههزارش نجاشههی و شههیخ طوسههی، هههم سههکونی و هههم ز اسهها  
 55.اند داشته
 (ق598م) سیادر ابن

کتابش می  گوید:  ابن ادریس نیز درباره سکونی و 
کَذِا نون خوا َبون أَلوناع َاذو َز ا َوَّ َور   ف   کَاب یَِّ س َ صح  ا  و  نَّی ب  اا 

ما م رجا  لیره.   َلیخنا أ  جِبر ا  لیا   56خفا َجازَ ا ْا ا اواَّه أ     ا سج

                                                   
 .251، 246، 213، 212، 193، 183، ر  1، ج  ینعال  الوری بأعال  الهد. برای نمونه، ر. : 51

 .179، ر  1، ج  . برای نمونه، ر. : همان52

 .188، 168، ر  2، ج  282، ر  1، ج   مناقب آل عبی طالب. 53

 .47، ر  2، ج  . همان54

یهد بههن وهههب  301، ش 130، ر  الفهرسههتاسهماعیل بههن مهههران السهکونی؛  49، ش 27، ر  لنجاشههیفهرسهت ا. ر. : 55 ز
 الجهنی.

 .289، ر  3، ج  السراهر. 56
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یههس در،ههایی دیگههر از دسترسههی کتههاب علههی بههن  ابههن ادر کتههاب ظریهه  بههن ناصههح و  اش بههه 
گفته است:   رهاب خبر داده و 

ِلبووم ا نِباوومَ آَوواا ا َلوووَوَ  کثیوورَ م  اَیووات س أَکوواُ َاووَّیات ا أَاایووث  ا َووَّ لرات ِ
تَضوومن تبصوویل أَکوواُ َاووَّیات ا َووَّ جوونِ َهیووا  أینذِتووا بِووض نَوویخِنا س نصوونباتَ

یوو  بوون ناصووِ  کَوواب ظر اَیووات. نْنووا   -َااووح  ا بنووا  وو  َفِاصوواء َهیووا ال یوورَا َار
حز َاِمل  -بااماء َملِجمم  ا   َ َاکَاب  نَّی طااِِاَ مفا رأیِا طائال یحرا َیا نا ال حیج

کَاب    بن رئاب.  57با ا یضاا نا َإل اع  لیا ا 
یههس در کتهاب  ابهن ادر گزیهدهالسههراهربخهش مسههتطرفات  هایی از برخههی منهابع پیشههینیان را  ، 

کتاب کههرده اسههت. فهرسههت عنههاوین  کههه وی بخشههی از نقههل  گههزارش ههها  آن  هههایی  را بههه ترتیههب 
 نموده، به شرح زیر است:

 کتاب موسی بن بکر الواسطی بخش روایات حمران بن ععین
 کتاب معاوی  بن عمار

 عبی نصر البزنطینوادر عحمد بن محمد بن 
 کتاب عبان بن تغلب

 کتاب ،میل بن دراج
 کتاب عبو عبد ا  عحمد بن محمد السیاری
 ،امع عحمد بن محمد بن عبی نصر البزنطی

روایه  عحمهد بهن محمهد بهن  کتاب مساهل الر،ال و مکاتباتهم موالنها عبها الحسهن الثالهث 
 ساهل عیوب بن نوحعیاش الجوهری و روای  عبد ا  بن ،عفر الحمیری من م

 کتاب حریز بن عبد ا  السجستانی
 کتاب المشیخ  تصنی  الحسن بن محبوب السراد

 کتاب نوادر المصن  تصنی  محمد بن علی بن محبوب األشعری
 کتاب من ال یحضره فقیه تصنی  محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه

 فر الحمیریکتاب قرب األسناد تصنی  محمد بن عبد ا  بن ،ع
 کتاب ،عفر بن محمد بن سنان الدهقان

 کتاب معانی األخبار من الجزی الثانی تصنی  ابن بابویه

                                                   
 .412-411، ر  3، ج  . همان57
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 کتاب تهذیب األحکا  تصنی  شیخنا عبی ،عفر الطوسی
 کتاب عبد ا  بن بکیر بن ععین

 روای  عبی القاسم بن قولویه
 کتاب عنس العالم تصنی  الصفوانی

 ی عبد ا  البرقیالمحاسن تصنی  عحمد بن عب
 58کتاب العیون و المحاسن تصنی  المفید محمد بن محمد بن النعمان

ن تا موجود منابع  هفتم قر
 (ق664م) طاووس بنی عل دیس

گسهترده بهه منهابع مورداسهتفاده اش اشهاره  سهید بهن طهاوو  در میهان آثهار خهویش بهه شهکلی 
کتب را در اختیهار شو نموده است. از بیشتر عبارات سید بن طاوو  استفاده می که وی این  د 

توان این  عنوان منبع تألیفاتش بهره برده است. البته از برخی تعابیر وی نمی بهها  آن  داشته و از
کهه او بها اسهتفاده از منههابع   مطلهب را بهه طهور صهریح احهراز نمهود؛ یعنههی ایهن احتمهال و،هود دارد 

کههرده باشههد. بخهه تو،هی از ایههن منههابع بههه آثههار  ش قابههلواسههطه از ایههن آثههار، احههادیثی را روایههت 
که از سوی محدثان صهاحب حدیثی و تألیفاتی بازمی اسهت.  نا  بهه رشهته تحریهر درآمهده گردد 

گسههتردگی منههابع مههورد اسههتناد از سههوی سههید طههاوو  بهها بررسههی شههده تنههها  های انجا  بههه دلیههل 
گهههردآوری  300اسهههامی و آثهههار تعهههدادی از محهههدثان شهههیعه وفهههات یافتهههه تههها قبهههل از سهههال  قمهههری 

 :شده است  این فهرست به ترتیب الفبایی اسامی مالفان مرتب 59.گردید

60اصل عبی الفرج عبان بن محمد السندی .1
 

 61کتاب نبراهیم بن محمد األشعری .2
 62المعرف ، عبی نسحاق نبراهیم بن محمد الثقفی .3
 63التاریخ، عبی نسحاق نبراهیم بن محمد الثقفی .4

                                                   
 .648-549، ر  3، ج  مستطرفات السراهر. 58

کتاب 59 کمک  گلبرط استخراج « کتابخانه سید بن طاو ». بیشتر این آثار به   شده است.اثر اتان 

 .156، ر  کش  المحج ؛ نیز، ر. : 87، ر  3، ج  اقبال األعمال. 60

 .183، ر  المحج  کش  61

 .193، ر  الیقین. 62

 .495، ر  الطراه . 63
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 64کتاب نبراهیم الخزاز .5
 65مد بن عبی نصر البزنطیکتاب عح .6
 66عحمد بن محمد بن خالد البرقی کتاب المحاسن، .7
 67عصل عحمد بن الحسین بن عمر بن بریدة .8
  68کتاب عحمد بن عبد ا  بن خانب  .9

 69الفهرست، ،ابر بن حیان .11
  70کتاب ،عفر بن محمد بن مالک .11
 71المالحم، صالحسن بن علی بن عبی حمزة[ البطاهنی .12
 72بالمشیخ ، الحسن بن محبو .13
 73الواحدة، صالحسن بن محمد[ ابن ،مهور .14
 74الدعای و الذکر، الحسین بن سعید األهوازی .15
75الصالة، الحسین بن سعید األهوازی .16

 

 76البهار، الحسین بن سعید األهوازی .17
 77عصل الحسین بن سی  .18
 78کتاب حفص بن البختری .19

                                                   
 .93، ر  فالح الساهل 64

 .37، ر  محاسب  النفس. 65

 .38، ر  األمان. 66

 .63، ر  اللهوف. 67

 .183، ر  الساهل فالح. 68

 .146، ر  المهمو  فرج. 69

 .97، ر  فالح الساهل. 70

 .116، ر  3، ج  اقبال األعمال. 71

 .271، ر  فتح األبواب؛ 95، ر  األمان .72

 .220، ر  23، ج  بحار األنوار؛ 80، ر  سعد السعود. 73

 .102، ر  مهج الدعوات. 74

 .96، ر  فالح الساهل. 75

 .307، ر  الیقین. 76

 .101، ر  فالح الساهل. 77

 .44، 19، ر  ا،ازات سید بن طاو به نقل از  279، ش 356، ر  د بن طاو کتابخانه سی. 78
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 79کتاب حماد بن عثمان ذی الناب .21
80کتاب عبی المغرای صحمید بن المثنی العجلی[ .21

 

  81کتاب حریز بن عبد ا  السجستانی .22
  82کتاب عبی محمد زکریا المامن .23
83فضل الدعای، سعد بن عبد ا  .24

 

 84األدعی ، سعد بن عبد ا  .25
 85کتاب سلیمان بن صالح .26
روایه  عبهی العبها   مساهل الصباح بن نضر الهندی لموالنا علی بن موسهی الرضها  .27

کتاب عتی بن نوح و عبی عبد ا  بن محمد بن عحمد الصفوا  86نی من عصل 
  87کتاب صفوان بن یحیی .28
  88الدیات، ظری  ابن ناصح .29
 89المعرف ، عبی سعید عباد بن یعقوب الروا،نی .31
90، عبد ا  بن ،عفر الحمیریدالهل الرضا  .31

 

 91عبد ا  بن ،عفر الحمیری الدالهل، .32
 92التوقیعات، عبد ا  بن ،عفر الحمیری .33

                                                   
 .242، ر  التشری . 79

 .548، ح 384، ر  التشری . 80

 .86، ر  فالح الساهل. 81

 .271، ر  . همان82

 .202، ر  2، ج  اقبال األعمال. 83

 .132، ر  فتح األبواب. 84

 .101، ر  فرج المهمو . 85

 .94، ر  . همان86

 .223، ر  ح الساهلفال. 87

 .259، ر  التشری . 88

 .271، ر  الیقین. 89

 .128، ر  األمان. 90

سهعد . ظهاهرًا نسهخه چها  شهده 80، ر  سعد السهعود، به نقل از 220، ر  23، ج  بحار األنوار؛ نیز، ر. : 65، ر  . همان91
 در این بخش افتادگی دارد. السعود

 .115، ر  فرج المهمو . 92
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 93کتاب عبد ا  بن حماد األنصاری .34
 94اب عبد ا  بن القاسم الحضرمیکت .35
 95کتاب عبید ا  الحلبی .36
 96کتاب العالی بن رزین .37
 97العلل، عبو الحسن علی بن نبراهیم بن هاشم القمی .38
 98اصل علی بن عبی حمزة صالبطاهنی[ .39
 99کتاب علی بن نسماعیل المیثمی .41
 100األوصیای، علی بن محمد بن زیاد الصیمری .41
 101الصیا ، علی بن الحسن بن فضال .42
 102ل علی بن ،عفر عن عخیه موسی مساه .43
 103الصحیف  الکامل  فی عحادیث موالنا علی بن موسی الرضا  .44
 104مساهل علی بن یقطین عن عبی الحسن موسی  .45
  105کتاب عمر بن عذین  .46
 106کتاب ییا  بن نبراهیم .47
کردین بن مسمع .48  107کتاب 

                                                   
 .61، ر  کش  المحج ؛ 71، ر  مهج الدعوات. 93

 .93، ر  فرج المهمو . 94

 .رسال  فی عد  المضایق  فی فواهت الصلوات، به نقل از 328، ر  85، ج  بحار األنوار؛ 49، ر  1، ج  اقبال األعمال. 95

 .12، ح 9، ر  قبس من ییا  سلطان الوری. 96

 .55، ر  فرج المهمو . 97

 .6ح  ،5، ر  قبس من ییا  سلطان الوری 98

 .12، ح 7، ر  قبس من ییا  سلطان الوری؛ 150، ر  1، ج  اقبال األعمال 99

 .273، ر  ؛ مهج الدعوات36، ر  فرج المهمو  100

 .53، ر  1، ج  اقبال األعمال 101

 .2، ح 4، ر  قبس من ییا  سلطان الوری 102

 .170، ر  ،مال األسبوع 103

 .11، ح 7، ر  قبس من ییا  سلطان الوری 104

 .93، ر  الساهل فالح 105

 .82، ر  همان 106

 .187، ر  همان 107
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 108عصل محمد بن عبی عمیر .49
 109نوادر الحکم ، محمد بن عحمد بن عبد ا  القمی .51
110اب عبی ،عفر محمد بن حبیبکت .51

 

 111الجامع، محمد بن الحسن بن الولید .52
 112فضل الدعای، محمد بن الحسن الصفار .53
 113قصص األنبیای، محمد بن خالد البرقی .54
 114المبتدع، محمد بن خالد البرقی .55
 115عصل، محمد بن داود القمی .56
 116تفسیر محمد بن الساهب الکلبی .57
 117نسب الخیل، محمد بن صالح مولی ،عفر بن سلیمان .58
، محمههد بههن العبهها  بههن مههروان صبههن و األهمهه   مهها نههزل مههن القههرآن فههی النبههی  .59

 118الماهیار[
 119قرب األسناد، محمد بن عبد ا  الحمیری .61
 120تفسیر صمحمد بن علی[ الباقر  .61
 121کتاب محمد بن علی بن رباح .62

                                                   
 .87، ر  فرج المهمو ؛ 259، ر  ،مال األسبوع؛ 233، ر  148، ر  فتح األبواب 108

 .93، ر  فرج المهمو  109

 .355، ر  مهج الدعوات. نیز، ر. : 17، ر  2، ج  نقبال األعمال 110

 .49، ر  1، ج  اقبال األعمال؛ 35، ر  کش  المحج  111

 .15، ر  محاسب  النفس؛ 295، ر  3، ج  قبال األعمالا 112

 .143، ر  فرج المهمو  113

 .43، ر  سعد السعود 114

 .63، ر  اللهوف 115

 .209ر ،  سعد السعود 116

 .65، ر  األمان 117

 .18، ر  محاسب  النفس 118

 .171، ر  ،مال األسبوع 119

 .123-122، ر  سعد السعود 120

. ظاهرًا نسخه چا  شده سعد السعود در این بخش افتادگی 80، ر  سعد السعودنقل از  به 220، ر  23، ج  بحار األنوار 121
 دارد.
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 122کتاب محمد بن علی بن محبوب .63
 123نوادر المصن ، محمد بن علی بن محبوب .64
 124بن عیاش فی تفسیر القرآن کتاب محمد بن مسعود .65
 125کتاب مسعدة بن زیاد الربعی .66
 126عصل معاوی  بن حکیم .67
 127  کتاب المفضل بن عمر الذی رواه عن الصادق .68

 128  اإلهلیلج  بروای  المفضل بن عمر عن الصادق .69

 129  مصباح الشریع  و مفتاح الحقیق  عن الصادق .71
  130کتاب موسی بن القاسم البجلی .71
 131عصل هشا  بن سالم .72
  132الب، عبو المنذر هشا  بن محمد بن الساهب الکلبیالمث .73
 133عصل یونس بن بکیر .74
 134الجامع الصغیر، یونس بن عبد الرحمن .75
  135.مساهل الر،ال لموالنا عبی الحسن علی بن محمد الهادی  .76

                                                   
 .14. نیز، ر. : ر37، ر  محاسب  النفس 122

 .46، ر  96، ر  فالح الساهل 123

 80، ر  سعد السعود 124

 .14، ر  محاسب  النفس 125

 .10، ح 92، ر  فرج المهمو  126

 .91، ر  األمان 127

 .91، ر  همان 128

 .91مان، ره 129

 .349، ح 242، ر  التشری  130

 .5، ح 5، ر  قبس من ییا  سلطان الوری؛ 171، ر  3، ج  اقبال األعمال. 131

 .469، ر  الطراه . 132

 .253، ر  مهج الدعوات. 133

 .80، ر  سعد السعود؛ 23، 2، ر  فرج المهمو . 134

گزارش نجاشی عحمد بن نسحاق  . سید بن طاو  مال  را معرفی ننموده41، ر  1، ج  اقبال األعمال. 135 است. بر اسا  
( و عبد ا  بهن ،عفهر 78، ش 63، ر  الفهرست ؛ نیز، ر. :225، ش 91، ر  فهرست النجاشیبن عبد ا  األشعری )

 اند.الحمیری، اثری با این عنوان نگاشته
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گههزارش این کههه  مانههده از سههید بههن طههاوو  بههه ثبههت   در آثههار بر،ههایههها  آن  ههها منههابعی اسههت 
کتابخانهه سهید بهن طهاوو  مو،هود بهوده  ،احتمال  رسیده است. به منابع بیشهتر دیگهری نیهز در 

کتابخانههه و از بههین رفههتن منههابع  کنههده شههدن ایههن  گههزارش دقیقههی از زمههان برچیههده و پرا اسههت. 
تها هها  آن  تو،هی از تهوان حهد  زد، بخهش قابهل ولی می ،مو،ود در آن عصر، در دستر  نیست

گلبرط  از ویها پس  مدت  گوید:  می در این باره مو،ود بوده است. 
کهه ههر دو بهه ارزش کتابخانه خود را به فرزندانش محمد و علی سپرد    ابن طاوو  

کتابخانهه  آن ها واق  بودند. بعد از درگذشت علی فرزنهد دو  وی، چیهزی دربهاره 
 136.وی شنیده نشده است

گزارش ی مانهدن ق( را بهرای بر،ها700سهال )حهدود  سیباید زمانی نزدیک به  ،بر اسا  این 
کتابخانه در حوزه علمی حله ق( برادر 673) یعنی محل زندگی سید احمد بن طاوو   ،این 

گرفت. ق(726) ق( و عالمه حلی 664) سید علی بن طاوو    در نظر 
 (ق676م)ی الحل الحسن بن جعفر

کتاب ایمحق  حلی، دا کتفالمعتبر ی عالمه حلی است. وی در ابتدای  به نقهل  در تو،یه ا
گستردگی اقوال ایشان را بهبرخی از فقهااقوال  کهرده اسهت.  عذر عنوان  ، فراوانی تعداد و  مطرح 

که اخبار و اقوال ایشان را نقل نمهوده، بهه حسهن  در این باره محق  حلی  و در شمارش فقهایی 
بههن محبههوب، محمههد بههن عبههی نصههر بزنطههی، حسههین بههن سههعید، فضههل بههن شههاذان و یههونس بههن 

کهه محقه  حلهی بهه  روشن می بنا بر این،   137.، اشاره نموده استعبدالرحمن از متقدمان شهود 
 آثهههار بسهههیاری از بزرگهههان عصهههر حضهههور و پدیدآورنهههدگان ،وامهههع حهههدیثی معاصهههر بههها اهمهههه 

تهوان  بردار اسهت، می ، نها «فقهه مهأثور/اثری»کهه فقهه آن دوره بهه ،ا  آن   دسترسی داشته است. از
کههه بیشههتر ایههن اقههوال د گههزارش احادیههث و احتمههااًل برخههی اسههتنباط نمههود  گههزینش و  ر قالههب 

کوتاه، در اختیار محق  حلی قرارگرفته است. بیان  های 
گردان امهها  ،ههواد  ، بههه دسترسههی بههه آثههار ایشههان محقهه  حلههی همچنههین در معرفههی شهها

 گوید:  تصریح نموده و می
کاسن   بن فِیَّ ا  کاس نن تالن تا ا أَلیا ا َااائل   بَنانِا ...  أخیوا َسنون ا ا ََّ 

ش ا َلواوَس بون َابضول َاامو  ا  ممَّ بن أ  نصر َاذ نف  ا أَحَّ بن مموَّ بون خااوَّ َاذور
                                                   

 .138، ر  کتابخانه سید بن طاو . 136

 .33، ر  1ج ،  المعتبر. ر. : 137
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کَوهبم أیوب بن نح: بن ارَو ا أَحوَّ بون مموَّ بون  یسو ا لیور م لون یفوح  تِوََّا م ا 
یر َآلس نناوام ب   َ صحاب  138.اَام    َاِلم َافز

کتاب بزنطی اذعان نموده است. وی پس از ها، محق  حلی به نقل مستقیم  عالوه بر این از 
گفته است:   نقل حدیثی 
اَه أیضاأ  کَابا  ن ... ا ِ   139أَحَّ بن ممَّ بن أ  نصر س 

کرده و می ،،ایی دیگر او در کتاب حسن بن محبوب نقل   گوید:  روایتی را از 
کَاب َسنن بن مذوب  ن  140... ا س 

کتاب همان مشیخه حسن بن محبهو نقهل بهدون واسهطه وی از  141.ب بهوده اسهتظاهرًا این 
نیز نشهان از دسترسهی او  143و تفسیر علی بن ابراهیم القمی 142عبدا  کتاب الصالة اثر حریز بن

 به این منابع دارد.
ن از پس موجود منابع  هفتم قر

کتهاب الصهالة  ق( نیز چنین اسهتفاده می726) از برخی عبارات عالمه حلی  کهه وی  شهود 
ایهن حهدیث در منهابع پیشهین، از  144.ر داشته و از آن روایتی را نقل نموده استحریز را در اختیا

کامههل آن را بهها  گههزارش نشههده اسههت. شههیخ صههدوق مههتن  و روی زراة عههن عبهههی »عبههارت حریههز 
که به ،«،عفر کرده است  روایت نموده  کتاب حریز نقل   145.احتمال از 

کتهاب الجهامع اثهر بزنطههی  ایههن  146.گهزارش نمهوده اسهتعالمهه حلهی همچنهین حههدیثی را از 
گزارش نشده است. حدیث نیز از طری  بزنطی در هیچ  یک از ،وامع حدیثی قبل از آن، 

کتهاب عمهار سههاباطی  ق( نیهز فهمیهده می841) از عبهارات ابهن فههد حلهی  کهه وی بهه  شهود 

                                                   
 .27، ر  1، ج  . همان138

 .253، 188. نیز، ر. : ر199، ر  1، ج  المعتبر. 139

 .188، ر  1، ج  . همان140

 .215، ر  1، ج  . ر. : همان141

 .189، ر  2، ج  . ر. : همان142

 .577. نیز، ر. : ر574، ر  2، ج  . ر. : همان143

 .77، ر  5، ج  منتهی المطلب. 144

 .1159ح ، 392، ر  1، ج  کتاب من ال یحضره الفقیه. ر. : 145

 .346، ر  7، ج  مختل  الشیع . 146
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کتاب نقل نموده است  147.دسترسی داشته است. وی بدون واسطه روایتی را از این 
کتههاب »و،ههود دهنده  ق( نشههان966) ملی از یکههی از آثههار شهههید ثههانی گههزارش شههیخ حههر عهها

اثههر حسههن بههن محبههوب نههزد شهههید ثههانی اسههت. شههیخ حههر عههاملی دربههاره ایههن اثههر  «المشههیخ 
  :گوید می

کتههاب بهه خهه  شهههید ثهانی بههوده و در آن هههزار حهدیث  از احادیههث مو،ههود در ایهن 
  148.شده است گزینش کتاب المشیخه

کهه ایهن اثهر از تألیفهات دیگهران بهوده و شههید ثهانی تنهها آن را  این احتمال گر چها و،هود دارد 
کرده باشد  شود. اما از ظاهر عبارت شیخ حر عاملی چنین چیزی فهمیده نمی ،استنساخ 

مانده تا عصهر سهید علهی و سهید احمهد، پسهران   پس از مشاهده فهرست طوالنی آثار بر،ای
کهههه همههه طهههاوو  و عالمهههه حلهههی روشهههن می ه منهههابع تههها آن زمهههان از میهههان نرفتهههه و بخهههش شهههود 

همه شواهد مبتنی بر منهابع،  بنا بر این،   .هنوز در اختیار مشایخ بوده استها  آن  تو،هی از قابل
 از دستر  خارج نشده است.

ق( 664) توان پذیرفت در بازه زمانی بسیار اند  وفات سهید علهی بهن طهاوو   چگونه می
ق(، همهه ایهن آثهار 726) ق( و عالمهه حلهی 673) ن طهاوو  تا وفات بهرادرش سهید احمهد به

بها چههالش ،ههدی  قههراین نظریههه نهابودی  بنهها بهر ایههن،  شههده باشهد؟   شههده و از دسهتر  خههارج نهابود
 موا،ه خواهد شد.

 قهراین آیها در عصهر متهأخران و زمهان حیهات عالمهه حلهی، همهه شهواهد و کهه  آن پرسش دیگهر
   نابودشههده اسههت؟ههها  آن  احادیههث از بههین رفتههه یهها بخشههی از آور در حههوزه اعتبارسههنجی اطمینههان

اشههاره شههیخ بهههایی در عصهههر عالمههه حلههی در دسههتر  نبهههوده،  مهههورد قههراین بخشههی از کههه  ایههن
شههده  از دسههتر  خارج قههراین تههوان پههذیرفت در آن زمههان، تمههامی  انکههار نیسههت؛ امهها آیهها می قابل

نوبههت بههه پرسههش سههو   بنهها بههر ایههن،   .سههتباشهد؟ بههدون تردیههد، بخشههی هنههوز در دسههتر  بههوده ا
که چرا در همان بخش به شیوه قدما عمل نشده است؟ می  رسد 

  مههورد اسههتناد قههدما در عصههر متههأخران عامههل نسههخ و بطههالن شههیوه قههراین آیهها فقههدان شههواهد و 
کهه آن را پذیرفتهها  آن کسانی  که بر اسا  دیدگاه شیخ بهایی و  انهد ههر دو  است؟ روشن است 

صههحیح انگاشههته شههده اسههت؛ امهها بههه دلیههل فقههدان شههواهد، امکههان ،ریههان آن در عصههر شههیوه 
                                                   

 .212، ر  4، ج  المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. 147

 .435، ر  22، ج  الذریع  الی تصانی  الشیع ؛ نیز، ر. : 87، 1ج ،  عمل األمل. 148
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گر فر  شود از میان هزاران حدیث بر،ای گوییم ا مانهده،   متأخران و،ود نداشته است. حال 
قضهها بهها  قههدمایی ممکههن باشههد و از قههراین تنههها اعتبارسههنجی یههک حههدیث بههه همههراه شههواهد و 

کههدا اسههتفاده از دو شههیوه اعتبارسههنجی یک از دو  ، نتههایج مختلهه  پدیههد آیههد. در ایههن صههورت 
کدا  را بایهد مقهد  داشهت؟ آیها می تهوان پهس از اتخهاذ شهیوه متهأخران،  نتیجه را باید پذیرفت و 

کنههاری  حههدیث مههورد نظههر را بههه شههیوه متقههدمان اعتبارسههنجی نمههود و نتیجههه شههیوه ،دیههد را بههه 
 الزامی است؟ محور راوی نهاد، یا حتی در این شرای  نیز اتخاذ رویکرد

که  کرباسی معتقد است  اصطالح ،دید حتی با فر  دسترسهی   ین بهمعتقدمحمد،عفر 
کنهار نههاده و بهه قهراین مورد استناد متقدمان نیهز ناچهار ایهن  قراین به  مقتضهای تقسهیمات   را بهه 

یم الاقههل در ایههن شههرای ، رعایههت ایههن تقسههکههه  نماینههد. وی معتقههد اسههت چهارگانههه عمههل می
 149.ضرورتی ندارد

حتههی بهها فههر  پهههذیرش تو،یههه شههیخ بهههایی، عمومیههت ،ریههان ایههن شهههیوه از  بنهها بههر ایههن،  
کهه امکهان  قهراین و،هود  ،اعتبارسنجی روایهات، محهل تأمهل اسهت؛ زیهرا در صهورت و شهواهدی 

یههابی بههر اسهها  شههیوه قههدما را فههراهم آورد، دلیلههی بههر اعمههال روش متههأخران و،ههود نخواهههد  ارز
کننهدگان شهیوه اراههه کهه حالی  در ؛داشت شهده از سهوی وی در مباحهث   عالمهه حلهی و دنبهال 

 اند. نظری خود در آن زمان، چنین فرضی را مطرح ننموده
کید می که تو،یه فقدان شواهد از سوی اراههه در انتها بر این نکته بسیار بااهمیت تأ   نماییم 

گزارشههی  در دسههت  در ایههن بههاره از ایشههان کننههدگان شههیوه اعتبارسههنجی ،دیههد مطههرح نشههده و 
 نیست.

 عامه از متأخرانی رویپ دگاهیدی بررس
یههان ضههروری اسههت منههابع مههرتب  در میههان عامههه، مههورد  بههرای بررسههی درسههتی ادعههای اخبار

گردد. گیرد تا اساسًا و،ود این تقسیم و تقد  زمانی آن در بین ایشان آشکار   بررسی قرار 
کههه در آن نخسههتین مسههتندی از  شههده، تقسههیم   بههه تقسههیم چندگانههه احادیههث اشههارهعامههه 

کتاب، حدیث را بهه سهه  معالم السننق( در مقدمه 388خطابی )  است. وی در این مقدمه 
کهههرده اسهههت. خطهههابی در تعریههه  ایهههن اقسههها  « سهههقیم»و « حسهههن»، «صهههحیح»دسهههته  تقسهههیم 

 گوید:  می

                                                   
 .330، ر  اکلیل المنهج فی فی تحقی  المطلب 149
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اْ  نالِا. ا َسنن ننوا نوا  َّد رجوا ا ََلوِتر َااصحیِ  نَّ م نا َتصل فنَّه ا  د ورف من   ن
کثور َسوَّیث ... َأنوا َانوای ننوا َِو  طذاوات. َلور اَ َملوضوحَ ث  رجااا ا  لیوا نوََّر أ

 150.َملالوب أ م نا َل  إفنااه ث َملجهح 

گفتههه اسهت:  کهه  ، «ثهم اعلمههوا عن الحهدیث عنهد عهلههه علهی ثالثه  عقسهها »از عبهارت خطهابی 
کههه پههیش از وی نیههز حههدیث می کههه ایههن تقسههیم را پذیرفته انی بودهپژوههه تهوان حههد  زد  انههد.  انههد 

کههاربرد واژه  کههه تهها آن زمههان ایههن  ، فهمیههده می«ضههعی »،ههای   بههه« سههقیم»همچنههین از  شههود 
صهههورت رسهههمی بهههه شهههکل   اصهههطالحات فاصهههله چنهههدانی از معنهههای لغهههوی خهههود نگرفتهههه و بهههه

 اند. اصطالح درنیامده
کتهه643شهههرزوری )  مقدمهه  ابههن الصههالح فههی علههو  اب ق(، معههروف بههه ابههن الصههالح نیههز در 

گهروه الحدیث تقسهیم نمهوده اسهت. او در « ضهعی »و « حسهن»، «صهحیح»، احادیث را به سهه 
 تعری  صحیح آورده است: 

أنووا َسووَّیث َاصووحیِ َهووو  یأس َسووَّیث  نووَّ أ لووا ینانووم إِل صووحیِ ا َنوون ا ضووِی 
ضوابا إِل ننِتواه ا َسَّیث َملننَّ َا ی یِصل إفنااه بنال َاَِّ  َاضابا  ن َاَِّ  َا

ا س   ه َ اصاف ََِرَز  ن َملرفل ا َملناف  ا َملِضل ا َاَاو  ا ال نِلالأ  ال یکحس َلاواأ 
 151.ا نا َیا  لم َااَم ا نا س رَلیا نحَ جر:

شههرح ق( نیههز در 676نههووی )  152.شهههرزوری ایههن تقسههیم را بههه خطههابی نسههبت داده اسههت
کرده استبیان عباراتی مشابه، قول خ با صحیح مسلم  153.طابی را نقل 

در مباحث درایه و علو  حهدیث و دیگهر آثهار یادشهده،  مقدم  ابن الصالحبا تو،ه به شهرت 
ههان عامهه پژو کم از نیمه نخست قرن هفتم، این اصطالح در میان حدیث باید پذیرفت دست
 رواج داشته است.

کهه تقسهیم احادیهث در م از عبارت خطابی و شهرزوری فهمیده می گانه  یهان عامهه سههشود 
که  کاربرد نیافته است؛ اما با ت« موث »اصطالح بوده است. روشن است  و،ه بهه در میان ایشان 
توان این تقسیم ثالثی را منشأ تقسیم رباعی سید بن طاوو   نمی شباهت بسیار و تقد  زمانی

 و یا عالمه حلی ندانست.
                                                   

 .8، ر  معالم السنن. 150

 .16-15ر ،  مقدم  ابن الصالح. 151

 .31، ر  . همان152

 .59، ر  1، جالمجموع. نیز، ر. : 27، ر  1، جشرح صحیح مسلم. ر. : 153
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ر علههو  سههایر فههرق، ایههن الگههو را گویهها مبتکههران تقسههیم ربههاعی احادیههث، بهها مطالعههات خههود د
انهههد. ایشههان بههها  ههههایی را سههامان داده پسههندیده و بههرای همهههاهنگی آن بهها فرهنهههب شههیعی تالش
 - کههه اختصههار بههه امامیههه داشههته -تغییراتههی در ایههن اصههطالحات و افههزودن برخههی قیههود ویههژه 

کرده یههابی نماینههد. افههزایش قیههودی چههون  تههالش  ، بههه تعریهه  «امههامی»انههد روایههات امامیههه را ارز
سههازی آن در میههان شههیعیان حکایههت  بومی ، از«موث /قههوی»کههارگیری اصههطالح   صههحیح و بههه

 دارد.
یههان، اخههذ از عامههه بههه البتههه بههر خههود اشههکال و انحههراف تلقههی   خههودی  خههالف دیههدگاه اخبار

که بدانیم عامه نیز از ابتدا چنین معیارهایی را در ارزیابی اسهناد مهدنظر  به ؛شود نمی  خصور 
کههه در  نداشههته و در سههیر تکههاملی علههو  حههدیث خههود بههه ایههن دیههدگاه رسههیده اند. روشههن اسههت 

کال  نیز تعامل فرق و مذاهب، مو،ب رشد و بالندگی  مباحث دیگری همچون تفسیر و فقه و 
 آن علو  خواهد شد.

کهه نهاظر بهه ر،هال و  کهه آیها تقسهیمات ثالثهی یها ربهاعی در مهورد حهدیث  بحث در ایهن اسهت 
انتقههال احادیههث در میههان امامیههه هماهنههب  و  های نقههل ن احادیههث اسههت، بهها زیرسههاختنههاقال

گهر هماهنهب باشهد کهه  ،است؟ ا گهر هماهنهب نباشهد  اسهتفاده از آن بهدون اشهکال اسهت؛ امها ا
کهههه بهههه  ای بهههه مشههکالتی منجهههر می بهههرداری از چنههین شهههیوه نیسههت، در ایهههن صههورت بهره شههود 

بلکهه بهه دلیهل یفلهت از اقتضهایات انتقهال  ،گردد ازنمیاستفاده از شیوه اعتبارسهنجی عامهه به
الز  است در اعتبارسنجی احادیث تفاوت ایهن دو  بنا بر این،   .احادیث در بین شیعیان است

گیههرد. متأسههفانه در بهره  زیرسههاخت بههه منههدی از تقسههیمات چهارگانههه  دقههت مههورد التفههات قههرار 
 تو،هی قرارگرفته است. احادیث این مهم مورد بی

که نشان می دهد انتقال احادیث امامیه در عصر حضور بهر  شواهد بسیاری در دست است 
کههه در ایههن مقههال  در ایههن بههاره نقههل مکتههوب مبتنههی بههوده اسههت. بحههث  نیازمنههد مجههالی اسههت 

کهه شهواهد تهاریخی مهرتب  بها سهده نخسهت هجهری 154.گنجد نمی یعنهی  ،این در حالی است 
آن دوره،  از  هی در میههان عامههه حکایههت دارد. البتههه پههسدوران منههع حههدیث، از بنیههان نقههل شههفا

گههزارش شههفاهی بخههش  کتابههت حههدیث در میههان عامههه رونهه  فههراوان یافههت؛ امهها بههه نظههر می رسههد 
کتابت در آن  زمانی و میدان در این باره تو،هی از احادیث  قابل گسترده برخی مخالفان  داری 

                                                   
بخش »در  -امامه در عصر حضور، بر بستر نقل مکتوب استوار بوده  ییثحد یرا م یشترب که - را یقتحق نیا نگارنده،. 154

کهاو ید، مهورد بررسهاز رسهاله خهو ،«عهیش یثیدو : نقش منابع مکتوب در انتقال ترا  حد . : رقهرار داده اسهت ) یو وا
 (.93 -50، ر  («یمنابع مکتوب )تا قرن پنجم هجر ییابارز یهبر پا یعهش اتیروا یاعتبارسنج»
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پایههه نقههل شههفاهی در میههان عامههه بنیههاد نهههاد آن، اعتبارسههنجی اخبههار را بههر  از  زمههان و حتههی پههس
گرفتههه ایههن رو، از اسههت.  کههار  شههده از سههوی عامههه در اعتبارسههنجی   اسههتخدا  اصههطالحات بههه 

گرفتهه و بهه نهوعی ایهن   احادیث و مباحث علم درایه، از نقل شفاهی در میهان ایشهان سرچشهمه 
یههان را بههه نمایههد. طبعههًا چنههین روی شههیوه از انتقههال احادیههث را نماینههدگی می کههردی، تمرکههز بههر راو

بلکههه  ،مشههکل از انتقههال ایههن اصههطالحات از عامههه بههه خاصههه نیسههت بنهها بههر ایههن،   .دنبههال دارد
شهههیوه  بهههه عبهههارت دیگهههر، .ههههای ایهههن دو شهههیوه از اعتبارسهههنجی اسهههت فر  مشهههکل در پیش
 انتقال احادیث امامیه هماهنب نیست. و  های نقل زمینه متأخران با پیش

 کتابنامه
 ق.1424/ش 1382ماسس  اما  الصادق،  قم:،عفر سبحانی،  شیخ، دوار الفقه اإلمامیا _
إلحیهای  ، فضل بن حسن طبرسی، تحقی : ماسسه  آل البیهت نعال  الوری بأعال  الهدی _

 .ق1417الثرا ،  إلحیای ماسس  آل البیت قم: الترا ، األولی، 
مکتهب اإلعهال   قم:صفهانی، األولی، ، سید بن طاوو ، تحقی : ،واد قیومی ااقبال األعمال _

 .ق1414اإلسالمی، 
کلیل المنهج فی تحقی  المطلب _ کرباسی، تحقی : ن ، محمد ،عفر بن محمد طاهر خراسانی 

 .ش1383/ق1425دار الحدیث، قم: سید ،عفر حسینی اشکوری، األولی، 
سسهه  آل ، سههید علهی بههن موسههی بههن طههاوو ، تحقیهه : مااألمهان مههن اخطههار األسههفار و األزمههان _

 .ق1409، إلحیای الترا  ماسس  آل البیت  قم:إلحیای الترا ، األولی،  البیت 
مکتبههه   :، محمههد بهههن حسههن حههر عهههاملی، تحقیهه : سههید احمهههد حسههینی، بغههدادعمههل اَمههل _

 .األندلس
، شهید ثانی، رسهاهل فهی درایه  الحهدیث )نعهداد: عبهو الفضهل حافظیهان البدای  فی علم الدرای  _

 .ش1382/ق1424دار الحدیث،  قم:، بابلی(، األولی
 :، سههید علههی بههن موسههی بههن طههاوو ، اول، اصههفهانالتشههری  بههالمنن فههی التعریهه  بههالفتن _

 .ق1416 ماسس  صاحب األمر)عج(،
کشههمیری،  عالمههه، تههذیب الوصههول نلهی علههم األصهول _ حلههی، تحقیه : محمههد حسهین رضههوی 

 .ش1380 ،ماسس  اإلما  علی : لندن
دار الرضی، قم: ، سید علی بن موسی بن طاوو ، اول، لعمل المشروع،مال األسبوع بکمال ا _

 .ق1330
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ماسس   قم:، محق  بحرانی، تحقی  و تعلی  و نشراف: محمد تقی نیروانی، الحداه  الناضرة _
 .ق1409النشر اإلسالمی، 

إلحیههای التههرا ،  ، میههرزا حسههین نههوری، تحقیهه : ماسسهه  آل البیههت خاتمهه  المسههتدر  _
 ق.1416إلحیای الترا ،  اسس  آل البیت مقم: األولی، 

ماسسه  نشهر الفقاهه ، قهم: ،هواد قیهومی، األولهی،  شهیخحلی، تحقی :  عالمه، خالص  األقوال _
 ق.1417

یعههه  الهههی تصهههانی  الشهههیع  _ دار األضهههوای، بیهههروت: آقههها بهههزرط طهرانهههی، الثالثههه ،  شهههیخ، الذر
 . 1983/ق1403

النجه  م: سید محمد صهادق آل بحهر العلهو ، ، ابن داود حلی، تحقی  و تقدیر،ال ابن داود _
 . 1972ق/1392ری ، منشورات مطبع  الحیداألشرف: 

ماسسه  قهم: ، سید علی طباطباهی، تحقی : ماسس  النشر االسالمی، األولی، ریا  المساهل _
 .ق1410النشر اإلسالمی، 

 دار الذخاهر. :، سید علی بن موسی بن طاوو ، قمسعد السعود _
 . 1987/ق1407 ،دار الکتاب العربی بیروت:، لنوویصحیح مسلم بشرح ا _
، سید علی بن موسی بن طاوو ، تحقی : علهی عاشهور، الطراه  فی معرف  مذاهب الطواه  _

 .ق1400خیا ،  قم:
، عحمههد بههن عبههد الرضهها بصههری، تحقیهه : یالمحسههین فههاه  المقههال فههی الحههدیث و الر،ههال _

 .ش1380/ق1422دار الحدیث، قم: ها،  قیصریه
، سهید علهی بهن موسهی بهن طهاوو ، تحقیه : حامهد الخفهاف، ألبواب بین ذوی األلبابا فتح _

 .ق1409، ماسس  آل البیت قم: األولی، 
 .ق1368دار الذخاهر، قم: ، سید علی بن موسی بن طاوو ، فرج المهمو  _
کتاب، قم: ، سید علی بن موسی بن طاوو ، فالح الساهل _  .ق1406بوستان 
 .ق 1415مجمع الفکر اإلسالمی، قم: بهبهانی، األولی، ، وحید الفواهد الحاهری  _
، سید بحر العلو ، تحقیه  و تعلیه : محمهد صهادق بحهر العلهو ، حسهین بحهر الفواهد الر،الی  _

 .ش1363ولی، تهران: مکتب  الصادق، العلو ، األ
کههاظم رحمههان سههتایش،  شههیخ، الفواهههد الر،الیهه  _ کجههوری شههیرازی، تحقیهه : محمههد  مهههدی 

 .ش1382/ق1424دار الحدیث،  قم:األولی، 
، محمد عمین نسهترآبادی، سهید نهور الهدین عهاملی، تحقیه : الفواهد المدنی  و الشواهد المکی  _
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 .ق1424ماسس  النشر اإلسالمی، قم: رحم  ا  رحمتی عراکی، األولی،  شیخ
ماسسهه  نشههر الفقاههه ، قههم: ،ههواد قیههومی، األولههی،  شههیخطوسههی، تحقیهه :  شههیخ، الفهرسههت _

 .ق1417
 .ق1416ماسس  النشر اإلسالمی، قم: ، نجاشی، الخامس ، فهرست النجاشی _
 مدرسه  اإلمها  المههدیقهم: ، سید علی بن موسی بن طهاوو ، قبس من ییا  سلطان الوری _

. 
 ،ق، افست از چا  سنگی1375تب  العلمی  اسالمی ، تهران ، میرزا قمی، مکقوانین األصول _

 .ق1303لطباع  حاج ابراهیم، داراتبریز: 
کبر یفاری، الثانیه ،  شیخ، کتاب من ال یحضره الفقیه _ قهم: صدوق، تصحیح و تعلی : علی ع

 .ق1404ماسس  النشر اإلسالمی، 
گلبرط، متر،م: علی قراهی، رسول ،عفریان، کتابخانه ابن طاوو  و احوال و آثار او _ قهم: ، اتان 

 .ش1371کتابخانه آی  ا  العظمی مرعشی نجفی، 
، سهید علههی بهن موسههی بهن طهاوو ، تحقیهه : محمهد حسههون، مههرة المهجه کشه  المحجه  لث _

کتاب، قم: دو ،   .ش1375بوستان 
 .ق1414ماسس  النشر االسالمی، قم: ،عفر سبحانی، الثالث ،  شیخ، کلیات فی علم الر،ال _
، سید علی بن موسی بن طهاوو ، تر،مهه، احمهد فههری زنجهانی، اللهوف علی قتلی الطفوف _

 .ش1348، ،هان تهران:اول، 
حلهی، تحقیه : عبهد الحسهین محمهد علهی البقهال،  عالمهه، مبادئ الوصول نلهی علهم األصهول _

 .ق1404مرکز النشر مکتب اإلعال  اإلسالمی، قم: الثالث ، 
 .دار الفکربیروت: ، محیی الدین بن شرف النووی، المجموع شرح المهذب _
 .ش1376مرتضوی،  :تهران، سید علی بن موسی بن طاوو ، الرابع ، محاسب  النفس _
حلهی، تحقیه : ماسسه  النشهر اإلسهالمی، األولهی،  عالمه، مختل  الشیع  فی عحکا  الشریع  _

 .ق1412ماسس  النشر اإلسالمی، قم: 
ماسسه  النشهر اإلسهالمی، قهم: ، ابن ندریس حلی، لجن  التحقی ، الثانیه ، مستطرفات السراهر _

 .ق1411
 .منشورات مکتب  بصیرتیقم: سنگی،  ، بهاهی عاملی، افست از چا مشرق الشمسین _
 .ق1401مکتب  العلمی ،  بیروت:، حمد بن محمد الخطابی البستی، معالم السنن _
 .ش1364، ماسس  سید الشهدای قم: ، محق  حلی، المعتبر فی شرح المختصر _
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، عثمههان بههن عبههد الههرحمن شهههروزی )ابههن صههالح(، مقدمهه  ابههن الصههالح فههی علههو  الحههدیث _
 . 2003/ق 1424مکتب  العصری ، بیروت: ید هنداوی، تحقی : عبد الحم

، عحمهد بهن عبهد الرضها بصهری، رسهاهل فهی درایه  الحهدیث المقنع  األنیس  و المغنی  النفیس  _
 .ش1382/ق 1424دار الحدیث، قم: )نعداد: عبو الفضل حافظیان بابلی(، األولی، 

، تحقیهه : سههید مهههدی ، عالمههه محمههد بههاقر مجلسههیمههالذ األخیههار فههی فهههم تهههذیب األخبههار _
 .ق1406مکتب  آی  العظمی نجفی مرعشی، قم: ر،اهی، 

یههههه ، نجههههه  األشههههرف: ، ابههههن شهرآشهههههوب، ال مناقههههب آل عبهههههی طالهههههب _ المطبعههههه  الحیدر
 . 1956/ق1376

کبهر یفهاری، األولهی، منتقی الجمان _ قهم: ، الحسهن بهن زیهن الهدین، تصهحیح و تعلیه : علهی ع
 .ش1362ماسس  النشر اإلسالمی، 

حلهی، تحقیه : قسهم الفقهه فهی مجمهع البحهو   عالمه، المطلب فی تحقی  المذهبمنتهی  _
 .ق1412مجمع البحو  اإلسالمی ، مشهد: اإلسالمی ، األولی، 

دار الهذخاهر، قهم: ، سید علی بن موسی بن طهاوو ، األولهی، مهج الدعوات و منهج العبادات _
 .ق1411

مهد بهن فههد حلهی، تحقیه : مجتبهی ، عحمهد بهن محالمهذب البارع فی شرح المختصر النهافع _
 .ق1412ماسس  النشر اإلسالمی، قم: عراقی، 

بهاهی، رساهل فی درای  الحدیث )نعهداد: عبهو الفضهل حافظیهان  شیخ، الو،یزة فی علم الدرای  _
 .ش1382/ق1424دار الحدیث، قم: بابلی(، األولی، 

 قههم: ، الثانیهه ، إلحیههای التههرا ، حههر عههاملی، تحقیهه : ماسسهه  آل البیههت وسههاهل الشههیع  _
 .ق1414إلحیای الترا ،  ماسس  آل البیت 

، حسین بن عبد الصهمد عهاملی، رسهاهل فهی درایه  الحهدیث وصول األخیار الی عصول األخبار _
 .ش1382/ق1424دار الحدیث، قم: )نعداد: عبو الفضل حافظیان بابلی(، األولی، 

بن موسی بن طهاوو ، تحقیه : ، سید علی بإمرة المامنین الیقین باختصار موالنا علی  _
 .ق1413دار الکتاب، قم: اسماعیل انصاری، األولی، 

یهابی منهابع مکتهوب )تها قهرن پهنجم هجهری(» _ ، احسهان «اعتبارسنجی روایات شیعه بر پایه ارز
 ش.1393سطح چهار حوزه، دفاع در سال ای، رساله  سرخه
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 ثیحد درباره «نیام احمد»ی آرای ابیارز و یبررس
 1لطانیاختر س

 2مهدی مهریزی طرقی
 3مهرداد عباسی

 چکیده
شههود. عمههو   حههدیث پههس از قههرآن، دومههین منبههع اسههتنباط احکهها  اسههالمی شههناخته می

یعنههی قههول، فعههل و تقریههر پیههامبر  ،یابی بههه سههنت نبههوی مسههلمانان آن را تنههها ابههزار دسههت
کهه حهدیث همهواره از ایهن مقبولیهت  دانند. بررسی تاریخی نشهان می می و حّجیهت دههد 

گههاه مخالفت گسهترده و عهها  بهره کههاربرد آن  منهد نبههوده و  ههایی بهها نقههل و ضهب  حههدیث و 
نههوزدهم و بیسههتم  هاسههت. در سههد عنوان منبههع اسههتنباط احکهها  شههرعی و،ههود داشته بههه

گرفته است. از رویکردههای ایهن دوره  میالدی نیز مجددًا مخالفت هایی با حدیث شکل 
کههه یکههی ا ز مشهههورترین و تأثیرگههذارترین آن احمههد امههین مصههری تفکههر نقههد حههدیث اسههت 

است. این مقاله با رویکردی انتقادی، تحلیهل آرای او را در بهاب حهدیث مهدنظر داشهته و 
یابی  پردازد.  می با تدوین و تبیین مبانی فکری و آرای انتقادی او در باب حدیث، ارز

کلیدی: گان  دیث، روشهنفکران معیارهای نقد حدیث، منتقدان حهدیث، حجیهت حه واژ
 های اسالمی مصر. مصری، ،نبش

 درآمد
کارآمهدترین ابهزار  - که اولین منبع و مبدع تشریع احکها  اسهت  -  سنت و حدیث پس از قرآن

یهابی حهدیث بهه عنهوان دومهین منبهع اسهتنباط احکها   تبیین آمهوزه ههای دینهی اسهت. نقهد و ارز
گسههترش اسههت. نویسههندگان اههه ویههژه اهههل الحههدیث و  بههه، ل سههنتشههرعی، روز بههه روز در حههال 
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(b_book51@yahoo.com.) 

گروه علو  قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسالم. دانشیا2  (.toosi217@gmail.comقات )ی، واحد علو  و تحقیر 
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کردهان، سهلفی را نهزد مسههلمانان    شهواهدی، اصهل حّجیهت سهنت پیهامبر ه انهد بها اراهه تهالش 
گهروه انهدکی از ابتهدا در  سهیر تهاریخی حهدیث نشهان می عه مسّلم نشان دهند، اما مطال کهه  دههد 

عتبههار نشههان دادن ا بههی هایی از تههالش بههرای اند. نشههانه اعتبههار و حّجیههت حههدیث تردیههد داشههته
  :کند عبدا  بن مسعود از ابن عبا  نقل می 4شود. دیده می   سنت در معاصران پیامبر

که پیامبر گرفت  ه در آستان   هنگامی  کسهانی از ،ملهه  در حالی –رحلت قرار 
که بعد بیایید برای شما مطلبی بنویس»فرمود:  -بودند  ترآن حضعمر در خانه  م 

گمراه  گفت: درد بر پیامبر «.نشویداز آن هرگز  کرده است؛ شما قرآن    عمر  یلبه 
کافی است. را دارید   5و قرآن برای ما 

که منکر حّجیهت سهنت بهوده  -وی شافعی در قرن دو  هجری با شخصی ناشنا  گ و گفت
کهه در آن بهه مجهادالت دربهاریتهر کهن»نیز نشان از ایهن امهر دارد. البتهه  - است  هن متهون مو،هود 
کتابیت حدیحّج  کتهاب  یشهافع یهها ث پرداخته شهده،  کهه در واقهع  - الرسهالهاسهت. او در 

کهر یهاز پ یتیروا -در باب اصول فقه است  یا رساله کهه بهه   امبر ا کهرده  بهر  یطور ضهمن نقهل 
 6.«ث داللت داردیت حدیو،ود مخالفت با حّج 

اسهت؛ ههر چنهد در  تهرسد ،ریان تردید در سهنت پهس از پیهامبر همهواره و،هود داش به نظر می
کم معاصههر و در فضههای نهضههت   در دوره تر بههوده اسههت. تر و در برخههی پررنههب رنههب برخههی ادوار 

گونی در عرصههه حههدیث بازگشههت بههه قههرآن، ،ریههان گونهها انههد.  پژوهههی قههد برافراشههته هههای فکههری 
که از آنان به اهل قهرآن )یها قرآنیهون(  یهاد گروهی نفی اعتبار و حّجیت حدیث را مطرح ساختند 

گروهی دیگر می ضمن باور ا،مالی به روایهات و احادیهث، انتقادهها و ایرادههایی فراتهر از  ،شود. 
تهوان حهد واسه   نقدهای مشهور عالمان مسهلمان بهر حهدیث وارد سهاختند. ،ریهان اخیهر را مهی

گهروه بیشههتر از ههر حهوزه ،غرافیهایی در پژوهش هههای  قرآنیهون و نگهاه اههل حههدیث دانسهت. ایهن 
 ،طلبد گیری این ،ریان در مصر مجال دیگری می صری سر برآورد. بررسی علل شکلعالمان م

دانسهت؛  ی  صهدقیههای محمد توف ساز آن را اندیشه ترین عوامل زمینه توان یکی از مهم اما می
که وی با عنوان  به ویژه مقاله منتشر ساخت. این  المنار  هدر مجل« االسال  هو القرآن وحده»ای 
کتابهت حهدیث در قهرن اول، و،هود ،عهل و وضهع در ،ریان با مطر کردن مباحثی چهون عهد   ح 
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احادیههث مو،ههود در ،وامههع حههدیثی، مشههکالت مربههوط بههه عههدالت صههحابه، تعههار  برخههی 
کنکههاش و بههازنگری  روایههات بهها قههرآن و عقههل، سههااالت خاورشناسههان و شههبهات نسههل ،دیههد، 

کهن اسالمی را الز  دانسته؛ و به همی کردنهد مجّدد در میرا   ن دلیل نقدهایی بر حهدیث وارد 
 گرا تفاوت زیادی داشت.  که با باورهای اندیشمندان سنت

کههه در زمینههه حههدیث بههه  1954 -  1886) احمههد امههین ( یکههی از نواندیشههان مصههری اسههت 
کنهون پهژوهش مسهتقلی بهه  اظهار نظر پرداخته است. بها و،هود شههرت او در مجهامع علمهی، تها 

هها در خهالل  در زمینه حدیث نپرداخته اسهت؛ ههر چنهد برخهی نگاشهتههای وی  بررسی دیدگاه
کههرده کبرنههژاد در مقالههه مباحههث خههود از وی یههاد  بررسههی و نقههد »ای بهها عنههوان  انههد. تنههها مهههدی ا

احادیهههث  ه ، آرای ایشهههان دربهههار«احادیهههث مههههدویت ه دیهههدگاه رشیدرضههها و احمهههد امهههین دربهههار
 یو با اذعان بهه و،هود اخهتالف نظرهها و خألههار مهدویت را تحلیل نموده است. پژوهش پیش

کتابخانهههه مو،هههود در ایهههن موضهههوع یقههاتیتحق تحلیلهههی  -  ای و توصهههیفی و بههها اسهههتفاده از روش 
 های زیر پاسخ دهد:  کوشد به پرسش می
 ترین مبانی فکری احمد امین چیست؟ شاخص .1
 آرای انتقادی احمد امین در باب حدیث چیست؟ .2

 «نیام احمد»ی فکری مبان
کتاب   را چنین آیاز نموده است:  حیاتیاحمد امین شرح حال خود در 

گهر ههر  گذشهته اسهت ... و ا کهه بهر مهن و پهدرانم  من محصهول تمها  حهوادثی هسهتم 
کرد، خهود مهن  برد و در محیطی مانند من زندگی می انسانی میرا  مرا به ار  می
 7شد. یا چیزی بسیار شبیه من می

عمیقهی  تهأثیرگیری شخصیت و افکار امهین  حواد  تاریخی در شکل ها و ،ریان ،تردید بی
کنههد، موا،هههه فرهنگههی دنیههای  در دوران زنههدگی امههین خودنمههایی مههیچههه  آن  نهههاده اسههت؛ اّمهها

 ( نشهههانه آیهههاز 1798ق/1213)سهههال یههرب و شهههرق اسهههت. برخهههی حملهههه نهههاپلئون را بهههه مصهههر 
انههد. بههه هههر  نامیههده 9ه خودآمههدن آنههانو برخههی دیگههر سههرآیاز بیههداری و بهه 8گرایههی مصههریان یرب
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