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 چکیده

را پشت سر گذاشته و در قرون  یبیخ پر فراز و نشی، تاریاز منابع مهم علوم اسالم یکیعنوان  ث، بهیحد
مثل منع نقل و کتابت،  یاسیس یها و مقاومت یسواد یوع بیمانند ش یامناسب فرهنگن یها نهیه، با زمیاول
 یآشکار و پنهان متعدد یشان، کارکردهاید و ترور امامان و اصحاب ایو تهد یساز بی، جعل، رقیسوز ثیحد

م که در یتن مسئله هسین ایی، به دنبال تبیلیو روش تحل یشناخت کرد جامعهین مقاله با رویداشته است. در ا
از آن است  یپژوهش حاک یها افتهیافتند. یث و علوم مربوط به آن تکامل یچگونه حد ین بستر نامناسبیچن

 یاسیف عوامل سیپس از واقعه عاشورا، تشع یط فرهنگیر شرایی، تغاکرم یها توسط نب رساختیر زییکه تغ
ب به ی، ازجمله ترغائمه یعلم یها یگذار استیث و سیحد یمعرفت یها تیها، و تحقق ظرف دوره یدر برخ

 یها استیو مناظره، و س یگر ده پرسشی، ظهور پدیث، آموزش عمومی، کتابت حدیگر تیت و روایروا
عنوان  عه بهیان شیراو یها زهیها و انگ یژگیث در کنار ویث، استناد و اجازه نقل حدیمثل عرضه حد یاصالح

و تکامل  یرمعرفتیو خراسان، موجب غلبه بر عوامل غ یم، رنه، مکه، کوفه، بغداد، قی، در مدیعوامل فرد
 ث شد.یعلوم حد
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 مقدمه. 1

 را پشت یبیخ پر فراز و نشیو علوم مربوط به آن، تار یاز منابع علوم اسالم یکیعنوان  ث، بهیحد
 از یو فرهنگ ینامناسب اجتماع یها نهین، با وجود زمیحضور معصوم گذاشته است. در دورهسر 

 ن و ماندگار شد وید و حفظ، و تدویث، تولیگر، حدید ید از سویشد یاسیس یها ک سو و مخالفتی
ر بستر یزان تحت تأثیث و علوم مربوط به آن به چه مینکه حدیافت. ایعلوم مربوط به آن تکامل 

آن نقش داشته، ازجمله  یدر محتوا یا اعدادی یصورت عل   به یقرار گرفته و چه عوامل یاسیس یعاجتما
ن ییشده است. در تع ی، بررسیل اسنادین و روش تحلیادیبن یشناس کرد روشیاست که با رو یسؤاالت

 یصدور ضرور آن در دوره یو مکان یث و گستره زمانیف علوم حدیز تعریقلمرو پژوهش حاضر ن
 ت.اس

ه و یکند، ابتدا به دو بخش علم روا ن را بررسی مییرات معصومیث که اقوال، افعال و تقریحد علوم
، «لیجرح و تعد»مثل  ییها صورت گرفت و حوزه یقاتیج تحقیتدر بهشد؛ اما  یم میه تقسیعلم درا

، یچ رشانهی، بر آن افزوده شد )مد«ثیخ حدیتار»و « تراجم»، «ثیالحد فقه»، «ثیالحد بیغر»
 (.2، ص6911

تا ابتدای غیبت صغری را  ز عصر صدور، از بعثت نبی اکرمین یو مکان یزمان از جهت گستره
، در اکرم و ائمه معصوم ی، ازجمله اصحاب نبیاریشمندان بسین دوره، اندیشود. ا یشامل م

رد و از جهت یگ ی، خراسان و بغداد را در بر مینه تا کوفه، قم، ریاز مکه و مد یا گسترده یایجغراف
 (66-16 ،)نیمؤمنرالیام، دوران خلفا و یتا سال یازدهم هجر اکرم ی، با حکومت نبیاسیس
 ( مصادف است. 212-692عباس ) یاز دوره بن ی( و بخش692-16ه )یام یبن

 نهیشیپ. 2

(. 171، ص1831دوره معاصر است )مؤدب،  یها یژگیث از ویدر عرصه حد یخین آثار تاریتدو
، عهیث الشیجامع احاددر  یالله بروجرد تیاند؛ ازجمله آ ث پرداختهیخ حدیتار یبه بررس یاوانافراد فر

، ثین حدیخ تدویبر تار یا مقدمهان در ی، جعفرثیبه سرگذشت حد ینگاهدر  یعالمه عسکر
در  یپژوهشمعارف در ، ث بحاراالنواریالمعجم المفهرس اللفاظ احاددر مقدمه  یراد و عابد یمهدو

بر  یدرآمددهقان در ، ثیخ الحدیمن تاردر  یالغرو، ثیخ حدیتاردر  یچ ، شانهعهیث شیخ حدیتار
و صفره در مجموعه  یی، پوراکبر، وفایاریخدا، ثیخ حدیتار، مؤدب در یثین و جوامع حدیخ تدویتار
الله  تی، و آعهیث شیخ حدیتاردر  یی، طباطباثیخ حدیتاردر  ینیینا ی، غروعهیث شیخ حدیتار
ل ین عرصه وجود دارد. اما تحلیز در این یگریها و مقاالت فراوان د نامه انی. پاعهیدور الشدر  یحانسب

 ان آثار موجود، مورد توجه نبوده است.یث، در میعلوم حد یشناخت جامعه
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 یچارچوب نظر. 3

 داند و ین است که نقطه آغاز علم را مسئله میادیبن یشناس ن پژوهش، روشیه منتخب در اینظر
، مؤثر یرونیو ب یبا دو نسبت درون یعلم یها هیرا در ظهور مسائل و نظر یرمعرفتیو غ یعوامل معرفت

چهارگانه عمق، درجه، عامل مسلط و آماج  یه در محورهاین نظری(. تطبیق ا6912ا، یداند )پارسان یم
 ن شرح است.ین، بدیتع

 ن ی. عمق تع3-1

صورت مطلق و در مورد عوامل  به یمل معرفتمعرفت، در مورد عوا یق و محتوایکانون عال
ا مسئله، یق یر جامعه قرار دارد. کانون عالی، تحت تأثیط فرهنگی، بسته به انواع و شرایرمعرفتیغ

ل ین دلید و به همیآ یبه وجود م یک مجموعه فرهنگیدر درون  یاست که در اثر ناسازگار یا دهیپد
ن ی، حفظ، تدویآور ر محدثان در جمعینظ یب یها ش(. تال22است )همان، ص یخیو تار ینسب یامر

شان در ین و سخنان ایگاه معصومیر جایشان و تحت تأثیا یزه قویاز انگ ی، ناشیثیو نشر معارف حد
 آنان بوده است. یباورها

 یفرهنگ یها هین الیتر قیاست که در عم یر عوامل معرفتیز کاماًل تحت تأثیمعرفت ن یمحتوا
و  یاسی، سیاجتماع یها نهیو زم یتیشخص یها یژگیمثل و یرمعرفتیسبت عوامل غحضور دارند. اما ن

 مختلف، تفاوت دارد. یها ر حکومتی( و تحت تأث21ها )همان، ص ، با معرفت در فرهنگیاقتصاد

 نیدرجه تع .3-2

ر انسان و جهان است )همان، یدار تفس است که عهده ییها هی، الیفرهنگ یها هین الیتر قیعم
د یحضور دارند و با یفرهنگ یها هین الیتر قی، هم در جامعه و در عمیعوامل معرفترو  نیازا (.14ص

د یه و علم دارند؛ پس بایدر نظر ییو محتوا یر درونیکرد؛ و هم تأث یتلق یعوامل وجود آنها را در زمره
ده ینام یرمعرفتیه، عوامل غین نظریکه در ا یر عوامل اجتماعیقائل شد؛ اما سا یآنها نقش عل   یبرا

 خواهند داشت. یا اعدادی یها، نقش عل   اند، بسته به نوع فرهنگ شده

 . عامل مسلط3-3

و  یزشیشتر جنبه انگیکه ب یگرید یوجود یها نهیو زم یمعرفت یها نهیه از زمیدگاه، نظرین دیاز ا
ست؛ اما ین یمعرفت یها نهیزمها، کمتر از  نهیدست از زم نیر ایبرد و بلکه تأث یز بهره میدارند ن یرمعرفتیغ
ن یدر تکو یو اجتماع یفرد یرمعرفتیها و عوامل غ زهیو انگ یمعرفت یها نهیر زمید توجه داشت که تأثیبا

رات، در همه ین تأثیکم ا ست و دستیکسان نیمختلف  یخیو تار یط فرهنگی، در شرایعلم یها هینظر
  (.21همان، صشوند ) یت شناخته نمیواحد به رسم یصورت ط، بهیشرا

گاه با صرف یق علمیکه حقا ییها در فرهنگ ت یبه رسم یو اجتماع یفرد ینظر از معرفت و آ
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ن نخبگان یق در بینسبت به آن حقا یانیو وح یشهود یها افتیو در یشوند و تأمالت عقل یشناخته م
 یها نهیها زم ع فرهنگن نویتر است. در ا در آنها فعال یمعرفت یها نهیر زمیحضور زنده دارند، تأث یعلم

ل یدل که به ییها کنند؛ لکن در فرهنگ یحفظ م یرمعرفتیها و عوامل غ زهیخود را بر انگ ی، برتریمعرفت
ق را که همان جهان نخست است، ی، عالم حقاییگرا ر حسیو سکوالر خود و تحت تأث یویت دنیهو

 (. 22ابد )همان، صی یش میافزا یرمعرفتیر عوامل غیگردانند، دامنه تأث ید میمحدود و مق

 عوامل فردی .3-3-1

ت افراد است. عوامل ین شخصیبر تکو یرگذاریر جامعه بر معرفت، تأثیتأث یاز سازوکارها یکی
، یشخص یها زهیگردد. نبوغ، انگ یپرداز بازم هینظر یتیشخص یها نهیه، به زمیك نظرین یتکو یفرد
است )همان،  ی، ازجمله ابعاد عامل فردیروان اتیو خصوص یستیات زی، تجربیخانوادگ یها نهیزم

(. محیط اجتماعی در کنار عوامل دیگری مثل وراثت، سن، عوامل ماورایی و اموری دیگر، بر 26ص
 یها شیال و گرایتواند بر خلق و خو، ام ( و می612، ص6911، یزدیشخصیت افراد اثر دارد )مصباح 

 ا مسائل مورد عالقهیدر معرفت سوق دهد  یخاص یدهاکریرش رویپذ یسو فرد اثر بگذارد و او را به
و غالب، اراده  یت او ندارد و عامل اصلین عوامل، سلطه تام بر شخصیک از ای چین کند؛ اما هییاو را تع

 اوست. 

 . عوامل اقتصادی3-3-2

در  یافته است، اقتصاد نقش مهمیسازمان  یویدن یمعرفت یها انیکه فرهنگ آن بر بن یدر جهان
له یدا کرده و وسیپ یت ابزاریت و علم، هوی، عقالنین فرهنگیرا در چنیکند؛ ز یفا مید علم ایند تولیافر

 ی، عوامل اقتصادیعقالن یها (؛ اما در فرهنگ22عت است )همان، صیبر طب یسلطه و اقتدار آدم
 دارند.  ینقش اعداد

 اسیی. عوامل س3-3-3

آورد،  یانه را به دنبال میگرا حس یکردهایق خود، رویعم یها هیگونه که در ال همان یویفرهنگ دن
 یاست را بر ساختار درونیج، سیتدر دارد و به یز گام برمیقت و علم نیبر حق یتقدم اراده انسان یسو به

مختلف عصر صدور، عوامل  یها ن اساس در دورهیگرداند )همان(. بر ا یحاکم م یمعرفت علم
ن قرار یار معصومیت جامعه در اختیکه حاکم یکوتاه یها در دوره کننده و غالب، تفاوت دارند. نییتع

 یاسیکه حکومت غصب شده، عوامل س ییها شده و در دوره رنگ ، کمیرمعرفتیداشته، نقش عوامل غ
 غلبه یافته است.

 ن یآماج تع .3-4

ت داند. تفاو یر جامعه نمیک اندازه تحت تأثین، همه انواع معرفت را به یادیبن یشناس روش
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در  یفرد یها ن تفاوتی، و همچنیو خطاب ی، جدلیحس یها با معرفت یو برهان یشهود یها معرفت
ت را ین ظرفیکرد مذکور ایمتفاوت، به رو یها در فرهنگ یتیشخص یها یژگیو و یزشیانگ یها عرصه

 ینکه با نسبت درو ییها قائل باشد و در خصوص معرفت یناب و فرافرهنگ یها دهد که به معرفت یم
 یها صدق و کذب و نقصان ی، به بررسیکرد انتقادیز با رویر جامعه قرار دارند نیتحت تأث یرونیا بی

 آنها بپردازد.  یشناخت روش

 عصر صدور یها یژگیو. 4
ن آثار یت، کتابت و تدوین دوره، حضور معصوم و امکان صدور روایا یها یژگین ویتر از مهم

از اهل  یکه بزرگان یحال ث اصرار داشتند؛ درین ابتدا بر کتابت حدعه از همایائمه شرا یاست؛ ز یثیحد
نوشتند و در  یث را میات خود، احادیحفظ یبقا یز با اکراه و تنها برایدر اوایل قرن سوم ن یسنت، حت

 (. 69و  2ب، ص 6914ان، یبردند )جعفر ین میاواخر عمر خود آنها را از ب
، یراث سلف از نابودیمنظور مصون ماندن م عه بهین شیثاز محد ی، جمعیاز اواخر سده دوم هجر

ده بود، به یا کتاب به آنان رسیرا که تحت عنوان اصل  یثیشمندان، آثار حدیآسان اند یو برای دسترس
کردند  یگردآور یثیت شده بود، در جوامع حدیروا یکه به نقل شفاه یثیر احادیانضمام سا

ن دوره است یدر ا یثیحد یها تیگر از فعالید یا ، گونهیجالآثار ر(. 111، ص1877، یچ شانه ری)مد
( 41، ص62، ج6129، یان )تهرانیراو ییرا از اواخر قرن دوم، شناسای(؛ ز211، ص 6941، ی)سبحان

 مورد توجه قرار گرفت. 

 های اجتماعی نهیزم. 5

و  یاسیس یها هنی، و هم زمیفرهنگ یها انیموجود در بن یمعرفت ین دوره، هم مبانیا یدر ابتدا
در ظهور و  اکرم ینب یشخص یها یژگیو و یث بود و تنها عوامل فردیه علوم حدی، علیاقتصاد

را  یفرهنگ یها انی، بنیثیحد یمعرفت یها تیر داشت؛ اما در ادامه، ظرفیث تأثیش علوم حدیدایپ
ا یز آن پرداختند ت این دوره به حمایاز ا ییها ز در بخشین یو اقتصاد یاسیر نمود و عوامل سیتسخ

 دند. یحداقل از مخالفت با آن دست کش

گاه یچندان عرب قبل از اسالم، بهره شان در حد اطالعات پراکنده و یا یاز علم نداشت؛ بلکه آ
(. در حجاز، تنها هفده نفر از 24، ص6912، ییشوایها بود )پ دهیبر حدس و گمان و شن ی، مبنیسطح

از ی(. تنها امت121، ص6121، یخواندن و نوشتن داشتند )بالذر ییاثرب یازده نفر، توانیش، و در یقر
(. شعرا در 222، ص1، ج6912شعر و خطابه بود )دورانت،  ییت، شکوفایبزرگ عرب در عصر جاهل

او  ی، موجب فخر و بزرگیده شدن شعر هر شاعریکردند و برگز ی، آثار خود را ارائه میموسم یبازارها
(. 62، ص6921، یتیشد )آ یخته میوار کعبه آویه نشانه ارزش و اعتبار، از داش بود و شعرش ب لهیو قب
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( که بعدها 62، ص6916، یداشتند )سبحان یرومندین یها خصوص فرزندان عدنان، حافظه اعراب، به
توانست موجب سلطه عوامل  یط مین شرایشد؛ اما در کل، ا یبردار ث، از آن بهرهیدر حفظ و ضبط حد

 یساز به آماده اکرم یرو نب نیر قرار دهد. ازایث را تحت تأثیعلوم حد ی، محتوابوده یرمعرفتیغ
 ها توجه کردند. رساختیز

 ها رساختیر زییتغ. 6

 د فهمیعنوان کل به یث نبویگاه حدی( و جا11ن قرآن )نحل، ییتب یبرا اکرم یامر خداوند به نب
ث و یو صدور حد یریگ رگذار در شکلیو تأث ین عامل معرفتیتر (، مهم11، ص1831، یقرآن )سبحان

، یاجتماع یفرهنگ یها رساختیز یساز ن امر، آمادهیتحقق ا یعلوم مربوط به آن است؛ اما برا
 بود. یضرور

ک یدر  یفرافرهنگ یها یژگیو با و یط اجتماعی، کاماًل در مقابل شرااکرم ینب یها تیفعال
ث ی، کتابت حداکرم یپذیر است. نب لی، تحلن جامعه و فرهنگیادیت فعال و خواهان تحول بنیموقع

رو  نیکردند. ازا یب مین امر ترغیدانستند و افراد را به ا یث، الزم میحد یج و ماندگاریرا در جهت ترو
اعالم کردند نکه یب دادند؛ ازجمله ایرا ترت یقادر به خواندن و نوشتن، اقدامات یتوسعه منابع انسان یبرا
، هموم خواندن و نوشتن به ده نفر از اطفال، آزاد شوند )یتوانند با تعل یمران باسواد جنگ بدر، یاس

از مهاجران  ینکه عباده را مأمور آموزش خواندن و نوشتن قرآن، به برخیگر ای(؛ د211، ص6916
رو به  نیبود؛ ازا اکرم یز مورد توجه نبیها ن ر زبانیم و تعلم سای(. تعل269ساختند )همان، ص

های فارسی،  (. زید زبان964اموزد )همان، صیهود بیرا از  یانیتور دادند که خط سرثابت دس بن دیز
  (.12، ص6912ان، یمیز فراگرفته بود )کریرومی، قبطی و حبشی را ن

که  یبوده و علوم منحصر به متن قرآن و سخنان رسول اکرم ،یدر صدر اسالم، دانش اسالم
ث، منبع یداشتند و حد یث بهره وافرین دلیل، علما از حدیهم ث توام بود. بهیز با حدید آمد نیبعدها پد

رو پس از گسترش اسالم، صحابه چنان  نی(. ازا2، ص1871، یچ رشانهیج شد )مدیهمه علوم را
ث از یک حدیدن یشان و شنیدار اید یث نبوی را برایمندان به احاد افتند که عالقهیتی یمنزلت و اهم

عنصر اساسی در پیشرفت علم، (؛ و ازآنجاکه 21داشت )همان، ص یممتعدد وا یها آنها، به مسافرت
نه رشد علوم یها زم ن مسافرتی(، ا16تا، ص یشود )توکل، ب در سایه ارتباط میان دانشمندان محقق می

 ث را فراهم کرد.یحد
، 1، ج1811، ینی(، نشر )کل111، ص2، ج1811ه، یبابو ، حفظ )ابنیری، افراد را به فراگاکرم ینب

( 211، ص11، ج1111، یث )متقی( و نوشتن حد817، ص1831ه، یبابو )ابن یگر تیروا ،(11ص
(. ازآنجاکه 817البالغه، حکمت  ن راهبرد را دنبال کردند )نهجیز این نیمؤمنرالیامکردند.  یه میتوص

ارد ایجاد انگیزش در دانشمندان و پاداش کافی و مشروع از طرف حامیان آنها، در توسعه علم نقش د
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 یثیحد یها تیرا مشتاق و آرزومند فعال یاریها، افراد بس بیها و ترغ هین توصیا (،94تا، ص ی)توکل، ب
، یک نظر ساده به رجال نجاشیمختلف را به دنبال داشت.  یها در دوره یثید فراوان آثار حدیکرد و تول

 ن راهبرد است.یارکرد اعنوان ک (، به62ب، ص 6914ان، یجعفرار )یبس یثید آثار حدیاز تول یحاک
نفع امت من در کار  یهر که برا»مناسب است:  یت راهبردین روایعنوان نمونه، توجه به ا به

، یمجلس« )زدیانگ یدانشمند برم یهیامت، فقیمتعال او را در ق یث حفظ کند، خداینشان، چهل حدید
ف آثار یاشد و تألب یث می، نوشتن حد«ثیحفظ چهل حد»ن مصداق یبارزتر(. 629، ص2، ج6166
ث، یاز ضرورت نوشتن حد ی( و حاک621بر آن )همان، ص یث، شاهدیتحت عنوان چهل حد یفراوان

 است. یفرهنگ یدر باورها

 اسی و کارکردهای آنیفراز و فرودهای عامل س. 7

 یها یگذار استیپررنگ شد و س یرمعرفتی، نقش عوامل غیماد یکردهایدر دوران خلفا، با غلبه رو
ت یث، با حمایث، و جعل حدی، منع کتابت و نقل حدیسوز ثیچون حد یر کرد و حوادثییتغ یمعرفت

از آنها، به آتش  یبهانه خالف واقع بودن برخ را به یافت. ابوبکر پانصد حدیث نبویحکومت، ظهور 
ه (. عمر نیز در ادام1ات منع کرد )همان، ص ی( و مردم را از نقل روا99، ص6تا، ج یکشید )ذهبی، ب

کرد و به آتش کشید و  یآور های حدیثی فراوانی را جمع ( کتاب29تا، ص ی، بیاو )عسکر یها استیس
ل نقل یدل را به یافراد ی(. او حت644، ص2، ج6122سعد،  نمود )ابن از نقل و کتابت حدیث منع

اد، یز یریگ ث، در زمان عثمان با سختیکرد. منع کتابت حد یا زندانید ی، تبعاکرم یث نبیاحاد
( 942، ص21، ج6162عساکر،  ه )ابنیز در زمان معاوی( و ن622د اصحاب )همان، صیشکنجه و تبع

های اجتماعی وجود دارند که نتایج تحقیقات علمی را  را همواره در جامعه برخی از گروهیافت؛ زیادامه 
 (.19ا، صت یکنند که آن را محدود یا محو کنند )توکل، ب دانند و تالش می ان خود مییز به

 ثیمنع حد ی. کارکردها7-1

، یفه ثانیان خلیداشت. کارکرد آشکار آن به ب یآشکار و پنهان ی، کارکردهایمعرفت یها استین سیا
بود که  یامور یدارد، نابود یفراوان یخیدات تاریکه مؤ یپیشگیری از مهجوریت قرآن بود؛ اما کارکرد

ن ین کارکرد آشکار ای(. بنابرا21، ص6، ج6121کرد )العاملی،  یت میموضع مخالفان او را تقو
ها و  و پیشگیری از ایستادگی مردم در برابر بدعت بیت مزایای ستوده اهل یساز کرد، پنهانیرو

 (.621، ص6941ها بود )جمشیدی،  کجروی
شان به یها مقاومت کرد و ا استین سیعه، در مقابل ایو اراده محدثان ش یتیشخص یها یژگیاما و

از  یهای رسمی، برخ رغم مخالفت ( و به62و  61، ص6121ع، اعتنا نکردند )الیوسفی الغروی، ن منیا
(. این روند 669پرداختند )همان، ص ی( و کتابت حدیث م19، ص6941صحابه، به نقل )جمشیدی، 
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 نفر از تابعان صاحب کتاب حدیثی را 96نفر، و میانجی،  26در دوره تابعان نیز ادامه یافت. حسینی، 
، 6، ج6911میانجی،  در رأس آنها قرار دارند )احمدی برند که امام سجاد و امام باقر نام می

 (. 112ص
شان و نقل یمتعدد ا یها راد خطبهیر کرد؛ اییتغ یاسیکرد سی، رونیمؤمنرالیامدر دوران خالفت 

ه و برگزیدن این شهر شان در کوفیافت و با استقرار ای یشتریب ها و موعظه، توسعه ات در قالب نامهیروا
ث یک مرکز فقه و حدیل به یشان، کوفه تبدین در کنار ایعنوان مرکز خالفت و حضور صحابه و تابع به

، یپرداختند )عسکر یثین متون حدیامبر، آزادانه به تدوی( و اصحاب پ262، ص6941، یشد )سبحان
 شدند. ، غالبیعوامل معرفتتر شد و  رنگ ، کمیرمعرفتین دوره، نقش عوامل غی(. در ا21، ص6941

 ث یجعل حد ی. کارکردها7-2

، 62، ج6121خبر نگه داشتن مردم، )متقی،  معاویه دو راهبرد اساسی عمر، یعنی تداوم اغفال و بی
د. او برای مقابله با احادیث نشریافته در دهه چهل، جعل حدیث در ی( و جعل حدیث را برگز216ص

ش گرفت و به تهدید، تبعید و قتل یرا در پ م و سب و نقص ائمهمنقبت عثمان و بعد خلفای اول و دو
نام و  ینابود یخود را برا یرویهمه ن ی(. و691، ص6941پرداخت )جمشیدی،  یشیعیان مخالف م

ل یث را تشکیش، سازمان جعل حدیدن به هدف خویرس یامبر و خاندانش به کار گرفت و براینشان پ
شه و یث، و عایحد 2222ش از یعمر، ب بن ث، عبداللهیحد 2922از ش یره، بیکه ابوهر ییداد؛ تا جا

تا،  ی، بیامبر خدا نسبت دادند )عسکریدروغ به پ ث، بهیحد 2922ش از یک بیمالک، هر  بن انس
 ث است.یر آن بر اراده جاعالن حدیدر معرفت، و تأث یاسی( که نشان از نفوذ عامل س21ص

های پیچیده و اغلب متقاباًل سودمند، بر هم اثر  ا روشازآنجاکه نیازهای اقتصادی و علمی، ب
صدهزار  کیکرد؛ مثاًل  ث مییجعل حد یبرا یفراوان یها نهیه هزی(، معاو92تا،  یگذارند )توکل، ب می

جعل کند که  یثیملجم حد و مدح ابن نیمؤمنرالیام داد تا در مذمت شنهادیجندب پ بن درهم به سمرة
(، اراده او 11، ص1تا، ج ید، بیالحد یاب ن مبلغ به چهارصدهزار درهم )ابنیش ایرفت؛ اما با افزایاو نپذ

 قرار داد.  یر عامل اقتصادیرا تحت تأث یو معرفت علم
ث، با رکود یت حدیه، و وضعی، مصادف با سلطه معاودوران پررنج امام حسن و امام حسین

عمر،  شتر به امثال ابنین برده بود و مردم، بیت را از بیب مواجه بود. خفقان، امکان مراجعه به اهل ینسب
من، و یان در کوفه و یعیکردند. اقامت اکثر ش یشه مراجعه میره و عایعاص، ابوهر بن عمرو بن عبدالله

 (.669، ص6944، ییشان بود )طباطبایگر عوامل کاهش مراجعه به ایز از دینه نیدر مد حضور ائمه
ف یتوان به تضع یه، میام یر حکام بنیه و سایمعاو ینسلطه طوال یفرهنگ یازجمله کارکردها

ز خوانندگان و ینه نیدر مد یافته بود و حتی ان مردم اشاره کرد. لهو و لعب رواجیدر م یفرهنگ مذهب
نه با حضور خوانندگان فراوان، مرکز غنا گشته یکه مد یا گونه افته بودند؛ بهی یگاه خاصینوازندگان جا
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ط، یگونه شرا نیا(. 181آمده است )همان،  یاالغانن خوانندگان، در کتاب یااز  یبرخ یبود! اسام
با  ط، امام سجادین شرایر ارا بر جامعه حاکم کرد که توانست علم را دچار رکود سازد. د ییها ارزش

و کوشش در نشر معارف  یج فرهنگیرا یف و پراحساس خود، به مبارزه با فضایلط یها ج مناجاتیترو
 رداختند. پ یاسالم

 عاشورا دنبال واقعه ط فرهنگی بهیر شرایی. تغ7-3

ج در طول سی سال حضور امام سجاد در مدینه و گرایش روزافزون مردم به ایشان، نقش یتدر به
 ببرند. یشان پیت ایو مظلوم یافت. حادثه عاشورا موجب شد مردم به مقام قدسیکاهش  یاسیعوامل س

چون  یز چهره موجهین نیان تابعیر صحابه رحلت کرده بودند و در مشتین دوره بیگر، در اید یاز سو
شان یا ی. اقدام مردم به گشودن راه برا(21، ص1871، یچ رشانهی)مدوجود نداشت  امام سجاد

ان ی(، خروج قار626، ص2، ج6912د، یمروان )مف بن منظور لمس حجراالسود در حضور عبدالملک به
( و تشییع جنازه باشکوه آن 611، ص11، ج6166، یان در حج )مجلسشیا یمنظور همراه نه بهیاز مد

شان و یا یواال یبر منزلت اجتماع یخی( ازجمله شواهد تار12، ص6، ج6166امام بزرگوار )القرشی، 
 است. یو اقتصاد یاسیغالب شدن نقش امام بر عوامل س

ک مرتبه در مسجد ی یا شان هفتهیت استفاده کردند و مردم را به خود فراخواندند. این وضعیامام از ا
، 6911شعبه،  ب به آخرت )ابنیبه موعظه مردم و دعوت آنان به زهد و تقوا و ترغ رسول خدا

 پرداختند. یث میج حدی( و ترو229ص

 اسی و کارکردهای آنیف عوامل سی. تضع7-4

ست، منع کتابت دان یدانش و دانشمند م یرا نابود یقبل یها استیز که کارکرد سیعبدالعز بن عمر
از  یا ن فرمان داد عدهیپرداخت؛ همچن ثیلغو کرد و شخصًا به نوشتن احاد 11ث را در سال یحد

(؛ اما 142، ص4، ج6122سعد،  ن کنند )ابنیو تدو یآور را جمع ث رسول خدایدانشمندان، احاد
ت یدوره، از اهمفه دوم، در فرهنگ آن یخل یمواجه نگشت؛ چراکه نه یاست، با استقبال عمومین سیا
ان اهل سنت، سر و سامان یث در میه، مسئله کتابت حدیام یبرخوردار بود. بنابراین در دوران بن یشتریب
، یچ رشانهیبود )مد یان، متکیو حافظه راو یمه قرن دوم، بر نقل شفاهیشان تا نیث ایافت و حدین

 ند. را بودیان پذیعیش از شیرا ب یاسیرا آنها سلطه سی(؛ ز11، ص6912
م یگناهان، شکستن حر یالمال، آزار و قتل ب تیم نادرست بیمثل تقس ییها دهیاما سرانجام، پد

و  یگسار ی، میطلب ادهیو ز ییگرا ت، گسترش تجملیب اهل و حرمت امامان و فرزندان ینیمظاهر د
امیه،  ان بنییدنبال آن، تغییر زود به زود حکام سیاسی در م ( و به229، ص6911، یدی)شه یاشیع

(؛ افول 692-622(، و چهار خلیفه در مدت هفت سال )622-11یعنی سه خلیفه در مدت ده سال )
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ف کرد که یرا تضع یاسی(، عوامل س614، ص6941عباس )جمشیدی،  یت بنیامیه و عدم تثب بنی
و ان یعیان شی، در مث در عصر امام باقر و امام صادقیحد ییشکوفا یبرا یجاد فرصتیکارکرد آن، ا

، ییطباطبا( )611انس )م بن ( و مالک622فه )میاهل سنت، و ظهور ابوحن یو کالم یرواج مدارس فقه
 ث بود. یحد ییظهور دوران طال یطور کل ( و به611ص ،1833

 عیی. ظهور نظام آموزشی ش7-5

، مواجهه مسلمانان با مسائل کالمی و فلسفی و عجز حاکمان یث، ظهور فرق مذهبیرفع منع حد
که  (؛ چنان611، ص6941بازگرداند )جمشیدی،  گویی، مرجعیت علمی را به ائمه از پاسخوقت 

( به تدوین حدیث و تربیت شاگردان فراوان پرداختند. این روند، در دوران امام 11-661) امام باقر
از بسیاری  کردند که تر شد؛ تا جایی که بیش از چهارهزار نفر، از ایشان نقل روایت می جدی صادق

انس و سفیان ثوری، ازجمله اندیشمندان غیرشیعی  بن اند. ابوحنیفه، مالک بوده یثیآنها صاحب آثار حد
 باشند.  هستند که صاحب تألیفات حدیثی به نقل از امام صادق می

ن دوره، قابل توجه است. یمهم در ا یعنوان عوامل فرد از اصحاب به یبرخ یتیشخص یها یژگیو
 یخروشان، برا یناآرام و روح ینداشتند، با ذهن یعینه شیشیحمران و هشام که پ مثل زراره، ینخبگان

عه یت در برابر ائمه شیرفته و درنها یمختلف مذهب یها ق خود، به سراغ فرقهیافتن پاسخ سؤاالت عمی
ن افراد با طرح سؤاالت مهم، تعامالت ی(. ا629ص ،1833، ییطباطبام فرود آورده بودند )یسر تعظ

د: در پاسخ سؤاالتم از امام، یگو یمسلم م بن عنوان نمونه محمد رقم زدند؛ به را با ائمه یا ژهیو یعلم
 (؛226، ص 6911د، یدم )مفیشن ث از امام صادقیهزار حد و شانزده ث از امام باقریهزار حد یس

م به حضور یرمستقیا غیم یکوفه، مستق ی، قاضیلیه عراق و کوفه، و ابولیفه، فقیکه ابوحن ییتا جا
ن ی(. ا642، ص6، ج6121، یدند )کشیپرس یدند و مشکالت خود را از او میرس یمسلم م بن محمد

 ث داشتند.یحد ییدانشمندان نقش مهمی در شکوفا
ش از یبود که اغلب آنها ب یغال یها د، رشد فرقهیجد یاسیو س یط فرهنگیشرا یامدهایازجمله پ

 یثیث و دست بردن در کتب حدیاما اقدام به جعل حد (،261اوردند )همان، صیچند دهه دوام ن
 (.222کردند )همان، ص

 عیبا تش یمقابله فرهنگ ی. استراتژ7-6

ع، یج مذهب تشیاز ترو یریجلوگ یحکومت، برا یها هیت پایعباس پس از استقرار و تثب یبن
ع، مورد یبا تش ی( را برای مقابله فرهنگ691، ص6121ه، ی)مغن یج علوم عقلیت اهل سنت و ترویتقو

 توجه قرار دادند.
به  یاز حکومت عباسیتوان به ن ین دوره، میان اهل سنت در ایث در مین حدیازجمله علل تدو
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ع که در دوره امام ین و تقرب آنها به دربار و مقابله با مکتب تشیشان به محدثیو توجه ا ینیغات دیتبل
ج و ی، اشاره کرد. عامل سوم هم تروافته بودیث ینشر حد یبرا ی، فرصتو امام صادق باقر
انس از آن الهام گرفتند و  بن همچون مالک یعه بود که افرادیه ائمه شیاز ناح یعمل یها قیتشو

 (.22و  21، ص6911، یچ رشانهیث را مورد توجه قرار دادند )مدیحد یآور جمع
ن، یراشد یه خلفایعل عه ویان شین بود که از راویث، این حدیند تدویاهل سنت در فرا یاست کلیس

نام گرفت و در « حیصح»ن شد، ین دو راهبرد تدویبر ا یکه مبتن یثیحد یها نقل نشود. کتاب یثیحد
افت؛ ی یشتریتر این دو اصل، اعتبار ب قیت دقیل رعایدل به یح بخاریصحح، یان شش کتاب صحیم
کند، اما از امام  یث نقل میحداشاره کرد که از خوارج  یبخار یژگین ویتوان به ا یعنوان نمونه م به

 .(94تا، ص ی، بیعسکرکند ) یث نقل نمیحد صادق
ات یاضیطب، منطق، فلسفه، نجوم، ر یها نهیدر زم یر شدن اطالعات فراوانینهضت ترجمه و سراز

بود  یگریب دی(، رق644-611، 69، ج6912گر نقاط جهان )دورانت، یونان و دیگر، از ید یها و رشته
 ت کردند.یعه، از آن حمایدر برابر امامان ش عباس یکه بن

د درباره یجاد خفقان و فشار شدیاست ایعباس به س ی، بنیساز بیبا شکست خوردن راهبرد رق
ساله، شش امام معصوم )از  662 ن دورهیآوردند. در طول ا یمخالفان رو یکیزیعه و حذف فیامامان ش

ا اعدام شدند. ی یز زندانیشان نیاصحاب دانشمند ااز  یارید، و بسی(، شهیامام صادق تا امام عسکر
دند، امامان یرا در حبس بودند و در زندان نیز به شهادت رس یاریان بسیکه سال عالوه بر امام کاظم

ن دوره بارها و بارها به منزل یدر ا یر نظر بودند. مأموران حکومتید، محاصره و زیز در تبعیمتأخر ن
 (.229ص ،1833، ییطباطباپرداختند ) ش آنیهجوم بردند و به تفت ائمه

 ع در مقابله فرهنگییروزی تشی. پ7-7

ن در ینش عهیمناطق ش ییایجغراف یان، پراکندگیعیش یفیو ک یکم   ین فشارها، فزونیبا وجود همه ا
 یت مالیو وضع یگر مناطق، بهبود رفاه عمومیمن و دیکوفه، قم، طبرستان، خراسان، بغداد، مصر، 

ل سازمان وکالت )همان، یامامان، و تشک یتحت عنوان خمس و انفاق برا یرسال اموالان، ایعیش
تحت  یثیش متون حدیدایث و پیرشد علوم حد یبرا یمناسب یو اقتصاد یاجتماع یها نهی( زم221ص

از محدثان، اصول و  یا ط، عدهین شرایجاد کرد. در این دوره ایدر ا« ثیالحد یالجامع ف»عنوان 
، 6911ه کردند )معارف، یته یتر ب، و جوامع مفصلی، تبویبر حسب موضوعات فقهات را یروا
 (.122ص

 یرش اجباریق به خراسان و پذ226در سال  ن دوره، هجرت امام رضایع مهم ایاز وقا یکی
ن یاهل سنت بود که مشهورتر یثیحد از مراکز مهم یکیمأمون است. خراسان در آن دوره،  یتعهدیوال

داده بود؛ اما تعصب  یرا در خود جا ی، مسلم و نسائی، ترمذیاهل سنت، مثل بخار یثین حدیمصنف
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 از امام رضا یدریافت معارف اسالم یبرا یشتریب ینه بود و آمادگیان کمتر از مردم مدیخراسان
 (.242ص ،1833، ییطباطباد و امامت است )ین دوره، توحیث در ایاحاد یداشتند. موضوع اصل

 عهیش یفرهنگ یلمع یراهبردها. 8
 یجاد بستر مناسب برایدر جامعه و فرهنگ، و ا یرگذاریتأث یشان، برایمعصومان و اصحاب ا

و پرسش و پاسخ و مناظره،  یجلسات آموزش یچون برگزار ییث، راهبردهایحد یج و ماندگاریترو
 جرا کردند. ث را ایث، استناد به حدیت و اجازه نقل حدیث، عرضه حدیب و اقدام به کتابت حدیترغ

 ی. آموزش عموم8-1

، مسجد الله در مسجد رسول یث بود. مجالس علمیوه نشر حدین شیتر ، مهمیمجالس عموم
، یدر جلسات عموم نیمؤمنرالیام (.612صهمان، شد ) یو موسم حج برقرار م کوفه، منازل ائمه

که  یعنوان نمونه هنگام (؛ به621، ص1تا، ج ید، بیالحد یاب دادند )ابن ین و قرآن را به مردم آموزش مید
گران به تو یا تا در جمع دیشان سؤال کرد، فرمودند: فردا نزد من بیمان از ایف ایدر خصوص تعر یشخص

آن را به خاطر بسپارد؛ چراکه گفتار همچون شکار،  یگری، دیپاسخ بدهم تا اگر تو سخن مرا فراموش کرد
 (. 211البالغه، حکمت  دهد )نهج ین را از دست مآ یکیابد و ی یآن را درم یکیرمنده است که 

از آن  یا بخشیث یحد یث شد و خطر فراموشیمتعدد از احاد یها د نسخهین راهبرد، موجب تولیا
بر سبک  یرگذاریو تأث یث در سطح فرهنگ عمومیج حدیث، ترویکرد. عالوه بر حفظ حد را دفع

 ت. ن راهبرد اسیا یگر کارکردهایز از دیمردم ن یزندگ

 یگر . ظهور فرهنگ پرسش8-2

که اصاًل مطرح  یثیبسا احاد گر، چه نقطه آغاز علم، پرسش است. اگر نبودند دانشمندان پرسش
د: من یگو یعنوان نمونه زراره م د؛ بهیرس یبه دست ما نم ح آن توسط ائمهیا شرح و توضیشد  ینم

لوت، سؤاالت خود را مطرح کنم دم تا در خیرس یم ن نماز ظهر و عصر به خدمت امام باقریب
دم یپانصد سؤال پرس ن منا از امام صادقید: در سرزمیگو یا هشام می(؛ 11، ص6، ج6922)کلینی، 

 ث شده است.یشتر موجب صدور و شرح حدین راهبرد، بی)همان(. ا

 ینگار ثی. حد8-3

که  کرد؛ چنان یمن رفتن، حفظ یو از ب یث را از خطر فراموشیبود که حد یث، راهبردینگارش حد
ل کتابت نکردن آنها اعتراف یدل ث، بهین هزار حدیچند یدر اهل سنت، به فراموش یان بزرگیراو

(. 21، ص2، ج1877، یانجیم یاند )احمد ث داشتهیش از پنجاه کاتب حدیب اکرم یاند. نب کرده
وب در موضوعات کردند و هم خود، آثار مکت یه میث توصیز، هم به نوشتن حدین ر ائمه معصومیسا
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که از امام  یثیسوم احاد کیعنوان نمونه حدود  (؛ به31-23، ص1831، یاند )سبحان مختلف داشته
ث به دو ی(. نوشتن حد811، ص1833، ییبوده است )طباطبا یده، نوشتاریجواد به دست ما رس

 ث، رواج داشته است. یاز کتابت حد یقیعنوان مصاد امال هم به و ینگار صورت نامه

 ثیینگاری حد نامه. 8-3-1

ل کرده است؛ و یتبد یک راهبرد علمیوجود دارد که آن را به  ی، عباراتیثیحد یها از نامه یدر برخ
به  نیمؤمنرالیام نامه هی(، در توص11البالغه، نامه  )نهج« من به دست او برسد هرکس نامه»آن عبارت 

، ی)محمود« شود یاو قرائت م یمن برا مهخطاب به هرکس که نا»ا عبارت ین، یامام حسن و امام حس
نامه  یاز توقع حضرت مبنی بر ماندگار ی(، در نامه امام به خوارج است که حاک641، ص2، ج6911

باشد. رساله حقوق و رساله زهد  یمختلف م یها ها و مکان در زمان یاریو قرائت آن توسط افراد بس
شان در پاسخ به فرماندار یه ایس، رساله اهوازمت و خمیامام صادق در غن یها امام سجاد، رساله

جندب،  بن ن و عبداللهیقطی بن یبه عل امام کاظم یها امام صادق به مفضل، نامه یدیاهواز، نامه توح
است که در قالب نامه ارائه شده  ییها تیق روایار، از مصادیمهز بن  یبه عل امام جواد یها و نامه

ف به هنگام انتقال به یر و تحرییث، آن را از تغیمتن حد یماندگار ن راهبرد عالوه بر حفظ ویاست. ا
 کند.  ی، حفظ میگرید

را فراهم کرد.  یثیحد ینگار نامه نهیها، زم از دوره ینداشتن به امام در برخ یو دسترس یاسیفشار س
ا امام و نه به بغداد توسط معتصم، محدود بودن ارتباط مردم بیق از مد222احضار امام جواد در سال 

از مردم را در بر داشت، و کوتاه بودن یاز موضوعات و مسائل مورد ن یاریکه بس یثینگارش جوامع حد
ده از آن حضرت یث رسیمدت امامت امام جواد )حدود هفده سال(، ازجمله علل کم بودن احاد

 (.811، ص1833، ییاز آنهاست )طباطبا یبودن بخش ینوشتار ( و922)همان، ص
شدن سازمان وکالت، و فعال  یالتیق، انسجام و تشک299به سامرا در سال  یهاد احضار امام
(. 921عصر امام دهم است )همان، ص یها یژگیران، ازجمله ویاز ا یان در مناطقیشدن دوباره غال

ا حادث بودن یم یمهم )مثل قد یها سؤاالت و شبهه یشان، وجود برخیبودن دوره امامت ا یطوالن
 یش، فزونیدوران کوتاه آسا یداریو پد یاز حاکمان عباس یرمستقر برخیکوتاه و غقرآن( و خالفت 

 (.924نسبت به امام جواد را به دنبال داشت )همان، ص یات امام هادیروا
رسید. ارتباط امام با  به اوج خود ی، در دوران شش ساله امامت امام عسکریاسیاما خفقان س

له نگارش یق وکال و به وسیشتر از طریکرد و ب یمت رفت و آمد مکه امام به مرکز حکو یریمردم، در مس
 (.994گرفت )همان،  یعات، صورت میمکتوبات و توق

 امال .8-3-2

ث، یعلم حد یر علمایا سایشان ی، اصحاب ااست که توسط ائمه معصوم یامال، متون منظور از
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 یکه موجب بقا مهم یها وهیشاز  یکیا چند نفر به نگارش درآمده است. یک یقرائت شده و توسط 
، 2، ج1118، یث )تهرانیحد یامبر خود به امالی(. پ23وه امال بود )همان، صیشد، ش یات نبویروا
ند: یفرما یم نیمؤمنرالیام(. 12ص ،6121، یسمعانپرداختند ) یم نیمؤمنرالیام ی( برا813ص

گاه بر من امال نمود.  ر من قرائت کرده، آنشان آن را بیامبر نازل نشد مگر آنکه ایاز قرآن بر پ یا هیچ آیه»
وهو عندنا »ت ی(. بر اساس روا31، ص1، ج6922، ینیکل...« )ش نگاشتم یز آن را به خط خویمن ن

ار ین متون در اختی(، ا111، ص11، ج1111، ی)مجلس« دهیب یوخط عل مکتوب بامالء رسول الله
 قرار گرفته است.  یائمه بعد

منجر شد. « یامال»تحت عنوان  یثیحد یآثار یریگ ان محدثان، به شکلیم وه درین شیاز ا یرویپ
امال کرده و  ث، در مجالس متعدد، آن رایاست که استاد حد یثیحد یها  ا مجالس، مجموعهی یامال

وع آن در قرن چهارم و پنجم است ی، مربوط به اواخر قرن سوم، و شین کتب امالیاند. اول گران نوشتهید
است که  یر بدون واسطه نسخ خطیتکث یبرا ی، راهبردیسینو ی. امال(644، ص6911، یچ رشانهیمد)

از نسخ  یاریبس یث را به دنبال داشته است. نابودیحد یبرخوردار بوده و ماندگار ییاز اعتبار باال
 یرین روش است. خطرپذیت ایبر اهم یگانگان، شاهدیاز آنها توسط ب یاریو غارت بس یخط
، خود یک نسخه خطینجات  ین که برایرحامد حسی، مثل مرحوم میحفظ نسخ خط یاشمندان بریاند

ن متون یاز ا ی، موجب حفظ برخیکسانی چون مرحوم مرعش یفرسا ا افکند، و زحمات طاقتیرا به در
کردند، ماندگار گردید و به  یبردار آن نسخه یگران از رویهم که توسط استاد، امال شد و د یشد؛ متون

 د.یرس یبعد یها دست نسل

 برداری نسخه .8-3-3

، مورد توجه یثیمتون حد یاز رو یسینو رو نسخه نیشه ممکن نبوده است. ازایث، همیحد یامال
کتب اربعه در  یاز رو یسینو  ب طالب به نسخهیبه ترغ یشمندان قرار گرفت. اقدام عالمه مجلسیاند
و حفظ  یر متون خطیرد است که منجر به تکثن راهبیق ایاز مصاد یکیث، یافت اجازه نقل حدیدر یازا

  شد. یآنها از نابود

 مناظره. 8-4

ف یمنظور تضع حکومت و به یشتر از سویرسید، ب به اوج جلسات مناظره که در زمان امام رضا
 ییکه توانا یجاد کرده بود و افرادیمناظره ا یبرا یشد. مأمون، سالن بزرگ یبرگزار م گاه ائمهیجا

کردند  یا با امام بحث میشدند و با هم  یدند، در آنجا جمع مید یاظره را در خود ممواجهه و من
درباره مباحثات و مناظرات امام جواد با دانشمندان بزرگ  ی. متون مفصل(249ص، 1833، یی)طباطبا

صورت مکتوب و در قالب  ز بهین یگاه ی(. مناظرات علم961اهل سنت، در دست است )همان، ص
ج نظر درست در یث، پاسخ به شبهات، و ترویش حدیبوده است و کارکرد پنهان آن، پاال یسینو  هیرد
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 فرهنگ بوده است.  عرصه

 ث ی. عرضه حد8-5

ا یو  یث، مدلول جدیصحت حد یمنظور بررس ث به منابع معتبر، بهیارائه حد یعنیث، یعرضه حد
اند. امام  ثیار سنجش حدیمعتبر معمنابع ث، و عقل، ازجمله یخ حدی، مشاقرآن، ائمهفهم بهتر آن. 

شما  یکه برا یفرمودند: هنگام یخود را متذکر شده، م یها آموزه ی، محور بودن قرآن در تمامباقر
ل یدل یعنی (؛31، ص1، ج1811، ینید )کلیز از من سؤال کنیان کردم، درباره کتاب خود نیب یمطلب
 د. یو مطابقت آن با قرآن را از من بخواه یقرآن

گسترش یافته است؛ در  نیان داشته و در عصر صادقیجر اکرم یراهبرد از دوران حضور نب نیا
گرفته و از عصر امام جواد عرضه مکتوب و  یفقه یشتر رنگ و بوی، بعصر امام کاظم و امام رضا

واسطه  ق مکاتبه بهیث از طری، عرضه حدیبت صغریرواج یافته و در دوران غ یثیعرضه کتب حد یحت
 (.291-292گرفت )همان، ص یبه علما، صورت م یثیحد یها اص و عرضه کتابنواب خ

 ثی. استناد حد8-6

( و رسول او و 1د در کالم خدا )حجرات، یز بایرا ن یعلم رجال و توجه به سالمت راو یها شهیر
د، یا که از او نقل کرده ید، آن را به کسیکن یت میرا روا یثیکه حد یهنگام: »نیمؤمنرالیام تیروا

درباره  نیصادق یها ها و نکوهش شین ستایو همچن (،29، ص6، ج6922، ینی)کل« دینسبت ده
گر، ازجمله امام یره را امامان دین سیب، این ترتیوجو کرد. به هم برخی از اصحاب خود، جست

و لعن غالت عصر  یدر معرف یو امام عسکر یب سران واقفه، و امام هادیو تکذ ی، در معرفرضا
 (. 111-111، ص6121، یب کردند )کشیتعق خود،

 . اجازات8-7

 یث، اجازه، به معنایحد یث است. علمایحفظ حد یبرا یث، راهبردیتحمل حد یها وهین شییتع
 اند.  ث دانستهین طرق حمل حدیتر از مهم یکیت را، یدر نقل روا یبه کس یا کتبی یاذن شفاه

ث ینقل حد یبرا یل، اذن عمومین دلیود. به همج بیازمند توسعه و ترویث در صدر اسالم، نیحد
خداوند »است:  یت نبوین رواین، ازجمله ایقیدر کتب فر یات فراوانیوجود داشت. شاهد آن، روا

، ینی)کل« دیفرما یاریده برساند، یکه نشن ینه نگه دارد و به کسیرا که سخن مرا بشنود، در س یفرد
 (. 912، ص2، ج6922

به افراد  یا کتبی یاذن شفاه یعنیث، یز در قرن چهارم، اخذ اجازه حدیسوم و نمه دوم قرن یاما در ن
 یستگیرا همه افراد، شاید متداول گشت؛ زیاست جدیک سیعنوان  ت، بهیت در نقل روایصالح یدارا

ت، اجازه نقل یصالح یث فقط به افراد دارایخ حدیرو مشا نیث را نداشتند. ازاینقل حد یالزم برا
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ن یبه محدث یثین و منتشر، و انتساب کتب حدیتدو یثیادند؛ اما بعدها که مجامع حدد یت میروا
 (. 42-11ص، 6911، یچ رشانهیمدافت )ی یفاتیشتر جنبه تشریمتواتر گشت، اجازه، ب

 ییایجغراف گستره. 9
 یها تیا فعالی یعنوان محل زندگ ، خراسان و بغداد، بهینه، مکه، کوفه، قم و رین دوره، مدیدر ا

 ت دارند. ین، اهمیا مقصد مسافرت و اقامت محدثی یعلم

 . مدینه9-1

شان و حضور اصحاب، مرکز علم و یت دعوت ایو مرکز اکرم یل اقامت نبیدل نه منوره بهیمد
بودند، رونق گرفت و در عصر  مؤمنینامیرالیافته  عباس و سلمان که تربیت ث بود و با ابنیحد

ت ی(. فعال262ل شد )همان، یک دانشگاه بزرگ تبدیدالنبی به د و مسجیرس به شکوفایی صادقین
م به یک به دو قرن و نیق، نزد219بعد از سال  یالنق یامام عل ینه تا مهاجرت اجباریحوزه مد یعلم

ا به یکه در مسافرت بودند  ییها ، به جز دورهیو امامان بعد ین دوره حضرت علید. در ایطول انجام
فراگرفتن معارف  یان برایعینه حضور داشتند و شیشدند، در شهر مد یم یدانامر حاکمان ظالم، زن

 یالنق ی(. بعد از مهاجرت امام عل11، ص6911، یکردند )رضو ن شهر رفت و آمد مییبه ا یاسالم
قم و بغداد  یها آن، حوزه ید و به جایان خود رسیز به پاینه نیمد یبه عراق و شهر سامرا، حوزه علم

 (.622د )همان، صافتنیرونق 
گرفت. معمواًل مساجد، حکم مدرسه  یشکل م یمختلف یها نه در مکانیمد یدرس یها حلقه

جذاب  یقدر نه بهیامبر در مسجد مدیدر زمان پ ی(. جلسات آموزش262، ص6916، یداشتند )سبحان
امام  یرس(. حلقه د262زده شده بودند )همان، ص دن آن، شگفتیف از دیله ثقیندگان قبیبود که نما

( در 924، ص6944، ی)طبرس ن و امام رضای( و امام حس612ق، ص6914، یحسن )حر عامل
 شد.  یل میشان تشکیدر منزل ا امام سجاد ی، و حلقه درسیمسجدالنب

، یهمراه بوده است و امکان اقامت طوالن یان کوفه، با مشکالتیعیش یژه برایو نه بهیاما اقامت در مد
دشوار بوده  ائمه یبرا یاز اصحاب، حت یو دور ییشد. تنها یدک، فراهم نمان یتعداد یجز برا

ت ین شهر شکایاران خود در ایات، امامان از نبودن یروا ی(. بنابر برخ269، ص6944، یعیاست )شف
 (. 619، ص6، ج6921، یشدند )برق یار خشنود میان خود، بسیعیدن شیداشتند و با د

 . مکه9-2

، به هنگام با ائمه یان کوفیدار راوید نهیمالقات محدثان و فراهم شدن زمل یدل شتر بهیمکه ب
 ان، با ائمهیعیاز ش یاریساله در موسم حج، بس مراسم حج، مورد توجه بوده است. همه یبرگزار

نقل اخبار  که امام رضا (؛ چنان261ص ،6944، یعیکردند )شف یمالقات، و مسائل خود را مطرح م
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عنوان نمونه  (؛ به621، ص6ق، ج6911ه، یبابو اند )ابن د حج دانستهیرها را از فواگر شهیبه د ائمه
، 6، ج6922، ینیشان پاسخ گفتند )کلیدم و ایپانصد سؤال پرس د: در منا از امام صادقیگو یهشام م

)همان،  یینه، در شهر مکه و در چادرهاین راه مکه و مدیام حج، در بیدر ا ی(. حلقات درس21ص
 ر بود. یشدند، دا یمناسک حج برفراشته م یکه هنگام برگزار (616ص

 . کوفه9-3

، یعیبود )شف یعلم یوگوها مباحثات و گفت یبرا یوآمد و مرکز پررفت یکوفه از همان آغاز، شهر
عنوان مرکز  ( و برگزیدن آن شهر به91-12در کوفه ) نیمؤمنرالیام (؛ اما با استقرار262، ص6944

، یل شد )سبحانیث تبدیک مرکز فقه و حدیشان، کوفه به ین در کنار ایبه و تابعخالفت و حضور صحا
ث یدر کوفه بودند که حضرت، آنها را در نقل حد یهزار صحاب ن دوره هجدهی(. در ا262، ص6941

ن یل آمده، مربوط به این قبیاز ا یو مسلم و متون یح بخاریکه در صح یثیامبر آزاد گذاشت. احادیپ
 (. 21، ص6941، یعسکردوره است )

ان با امام یکوف ین، ارتباط علمیو در رأس آنها خاندان اع ن شاگردان امام باقریبودن اول یکوف
 یین حضور دوساله امام در کوفه در عصر خالفت سفاح، موجب شکوفاینه، و همچنیدر مد صادق

شیخ را درک کردم که  کند که در مسجد کوفه، نهصد که الوشاء نقل می طوری مدرسه کوفه شد؛ به
بر اساس آمار کتاب رجال (. 691، ص6121، ی)نجاش« محمد بن حدثنی جعفر»گفتند:  همگی می

ش از نهصد ی(. و ب922، ص6944، یعیاند )شف بوده ی، کوفیعیان شیش از دوسوم راوی، بیطوس
ث و علوم آن یحدمورد به  162ان، یم نینسبت داده شده که درا یان کوفیکتاب در سه قرن اول به راو

 (. 221مربوط است )همان، ص
 یعنیبت صغرا، یق، افول کوفه آغاز شد و با آغاز غ612در سال  سرانجام با مهاجرت امام رضا

ف شدن ی(. ضع616، ص6911، صید )رضویان خود رسیکوفه، به پا یمه دوم قرن سوم، مرکز علمین
گر عراق مانند بغداد، ید یشهرها یاسیو س یشهر کوفه و رشد اقتصاد یاسیو س یت اقتصادیموقع

س و رشد مراکز ین حوزه؛ تأسیبغداد و مهاجرت علما به ا یواسط و موصل؛ رشد و توسعه حوزه علم
ر شدن طالبان علوم یماوراءالنهر و خراسان در شرق، و مصر و اندلس در غرب، که مانع از سراز یعلم

کوفه است؛ اما قوت  یجمله علل رکود مرکز علمز ازیشد ن ین مناطق به حوزه کوفه میاز ا یاسالم
  (.611-616کوفه داشت )همان،  ین نقش را در اضمحالل حوزه علمیتر ه، مهمیگرفتن واقف

 . بغداد9-4

ان، مناسب یعیان، و کوفه، مرکز ثقل شیامو یتخت سنتین باور بود که که دمشق، پایمنصور بر ا
ان نهاد یق بن611رو شهر بغداد را در سال  نیازا ستند.یان نیس عباسیتأس ت حکومت تازهیمرکز
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ک یشد و به  یاریشمندان بسی(. بغداد در مدتی کوتاه، محل حضور اند649، ص6، ج6916، ی)مقدس
را به خود اختصاص  یفرهنگ یت علمیل گردید و در قرن سوم مرکزیتبد یثیو حد ی، فقهیمرکز علم

عه یش یالحکمه، حضور علما تیس بیمون( به علم، تأس)منصور، هارون و مأ یعباس یداد. عالقه خلفا
ان، جلب و یعیبه ش یریازجمله وزارت و دب یحکومت یها در بغداد، اختصاص یافتن سمت یو سن

ل قرن سوم یآن ازجمله بغداد و سامرا در اواخر قرن دوم و اوا یاز امامان به عراق و شهرها یاحضار برخ
در  222در سال  و امام جواد 649در سال  کاظم ی(، دفن امام موس611، ص6914)مظفر، 

و نواب اربعه  سازمان وکالت ائمه ین حضور جدی(، و همچن229ص ،1831، یسبحانن )یکاظم
 ن شهر فراهم آورده بود.یگر مذاهب را در ایشمندان دیان و اندیعیحضور ش یبرا یزه کافیدر بغداد، انگ

 . قم و ری9-5

ان در یعین شهر شیآمد و اول یان به حساب میعیاز مراکز مهم ش یکی ان قرن اول،یشهر قم از پا
در آنجا حضور  ی( که از اهل تسنن کس661الف، ص 6914ان، یمنطقه فارس بوده است )جعفر

و  یاز خاص اقتصادیاز مرکز خالفت و نداشتن امت ی(. دور911، ص1ق، ج6911، ینداشت )حمو
 یآرام و مناسب برا ییداشت و به همین دلیل، فضا یر را در پن شهیحاکمان به ا یتوجه ی، بییایجغراف

رامون یت بود. وجود آرامگاه حدود چهارصد امامزاده در قم و پیب اهل و پناه گرفتن یعیگسترش تفکر ش
 (.11، ص6912، یین مدعاست )طباطبایبر ا یآن، شاهد

گردد. مجموع اصحاب  یبازم یمه دوم قرن دوم هجریشود، به ن یث مربوط میخ حدیاما آنچه به تار
 یریکند؛ اما از دوران امام هشتم، کث یاند، از ده نفر تجاوز نم مشخص شده یر قمیکه با تعب نیصادق
 (.911، ص6911دهند )معارف،  یل میقم تشک یعه را اهالیان شیاز راو

را در بر  یبربت کیل غیتا اوا کاظم ین حوزه از اواخر دوره امامت امام موسیا ییدوره اول شکوفا
نه، کوفه یها داشته و حلقه اتصال حوزه مد ر حوزهیبا سا یا ن دوره، تعامل گستردهیرد. مرکز قم در ایگ یم

ن، اصفهان، ی، قزویهمچون آوه، کاشان، ر یگرید ین با شهرهایشد. قم همچن یو بغداد محسوب م
 ،6911، یز ارتباط داشت )رضوی.. نالق، مرو، سمرقند، کش و.یشابور، بلخ و ایراز، نیهمدان، اهواز، ش

 (.262و  261ص
، حضور یا بودن اختالفات فرقه یعه بودن همه ساکنان شهر قم، حداقلیدست بودن جامعه و ش کی

ع مثل یتش یمدع یها با فرقه یو عمل ین شهر، و مبارزه علمیدر ا نفر از اصحاب ائمه 611 یقو
حوزه  ی(. برخ226و  222ه قم است )همان، ص یعلمبارز حوزه  یها یژگیان، از ویان و غالیواقف
 (.661و  14، ص6941، یاند )جبار ن مکتب کوفه دانستهیرا با هم، جانش یقم و ر یثیحد -یفقه

حجاج، از کوفه به قم،  یها ل خشونتیدل ون بهیعبدالرحمن و پس از او اشعر بن مهاجرت خالد
 یمهم و پناهگاه همه کسان یثیک مرکز حدیبه  ک به آنها،ینزد ی، کاشان و شهرهایموجب شد قم، ر
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(. 264ص ،1831، یسبحانها به ستوه آمده بودند ) یها و عباس یل شود که از ظلم امویتبد
است حوزه یر یاست، مدت یکه از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هاد یسیع بن محمد احمدبن

د محدثان یث موجب اخراج و تبعیل حداو در نق یریگ قم را بر عهده داشت. دقت و سخت یثیحد
(. در 929ص ،1833، ییطباطبااز قم شد ) یو برق یرفیص یعل بن اد، محمدیز بن چون سهل یمشهور

عبدالرحمان، از  بن و شاگرد یونس یهاشم کوفی، از اصحاب امام هاد بن نیز ابراهیم 222سال 
ر آنجا نشر داد. مدرسه قم پس از این، ، به قم مهاجرت کرد و احادیث کوفیان را داصحاب امام رضا

 د.یرس ییبا ظهور محدثان بزرگی به شکوفا
تخت دولت یعنوان پا راز بهی، اصفهان و شیهمچون انتخاب ر یر عواملین دوره، تحت تأثیقم در ا

بان خاص در بغداد، یقم و مهاجرت آنها از قم، استقرار نا یه و دعوت دولت از علمایبو آل یعیش
 292، ص6911، یبه کالم، افول یافت )رضو یتوجه ث و کمیودن حوزه قم در اتکا به حدب یبعد تک

 (. 291و 

 . خراسان بزرگ9-6

 یثیشد، مرکز حد یکستان، ترکمنستان و ازبکستان را شامل می، تاجیخراسان بزرگ که خراسان فعل
(. توجه 226ص ،1831، یسبحانعه بود )یش یثیان مرو، سمرقند و کش، مرکز حدیم نیمشترک، و درا

ن توجه بوده که یدلیل هم د بهین منطقه، قابل توجه است. شایدر ا ات امام رضایبه روا یان سنیراو
گر امامان یات دیش از روایدر متون عامه، ب ات امام رضای، روایات امام علیامروزه بعد از روا

 (. 222، ص6912، یاست )غالمعل
عه داشته است؛ یبر محدثان ش یرات فراوانیءالنهر، تأثحضور پررنگ اهل سنت در منطقه ماورا

 معتدالنه یریگ ، و جهتیبه سبک محدثان اهل سنت، مثل رجال کش یثیحد یها نگارش کتاب
 یاشیکه ع یمثاًل تشیعمخالفان، از آن جمله است؛  یها یریگ از خرده یریمنظور جلوگ عه بهیمحدثان ش

 یشه کالمیک قدم عقب ننشسته و فقه و اندی یعیسلمات شنکه از میج کرده، ضمن ایدر سمرقند ترو
کامل، همراه با اعتدال و مدارا با  یا شهین کرده، اندییتب یخوب را به ت امامت ائمهیعه در حقانیش
 یستیمنظور ابراز همز ات عامه بهیروا ی، گردآوریرین اثرپذیداشته است. سوم یگر مذاهب را در پید

عه شدنش، تمام یبه شکرانه ش یاشی(. ع261-262ات عامه است )همان، صیا نقد روایز یآم مسالمت
نه، و یدر سمرقند هز تیب اهل نار بود، در نشر علومیصدهزار دیخود را که بالغ بر مبلغ س یارث پدر

 (.6222، ش 641تا، داوود، بی ل کرد )ابنیز به مدرسه تبدیاش را ن خانه

 یعوامل فرد. 11
 یبررس شان، حضور دارند،یاز اصحاب ا یرین و سپس جمع کثی، معصومن دورهیازآنجاکه در ا
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 ین دوره را بررسین در ایمحدث یکل یها یژگیها و و زهین انگیرممکن است. بنابرایتک آنها غ ر تکیتأث
 م.یکن یم

ندگان، یث و نقل برای آیبه ضبط حد ق رسول اکرمینی و تشویث در امور دین به احادیاز مسلمین
، 11 ، ج1812، یث بود )مطهریری و جمع و نقل اخبار و احادیی مسلمانان برای فراگمحرك اصل

ث در عصر حضور یحد ییگر از عوامل شکوفاید یکیز ین یگر (. ظهور مسائل جدید و پرسش111ص
 یها ( و پرسش211، خطبه 1811االسالم،  ضی)ف اکرم یاز نب نیمؤمنرالیام فراوان یها است. پرسش

که در جلسات مناظره مطرح  ییها ن پرسشیو همچن شمندان از ائمهیاصحاب و اندو  یافراد عاد
 شد، از آن جمله است.  یم

شان یاست که اصحاب ا یهیاند، بد ان داشتهیعیدر نظر ش که ائمه معصوم ییگاه واالیل جایدل به
در قرن دوم و  که یی(؛ تا جا31، ص1831، یص باشند )سبحانیبه ثبت و ضبط اقوال و افعال آنان حر

متعدد با  یها ، مسافرتث ائمهیدن احادی( و شن111نشر )همان، ص یل قرن سوم برایاوا
از افراد  یاریاند. بس (، مکه، کوفه، خراسان و بغداد داشته133نه )همان، ص یبه مد یطوالن یها اقامت

اند  ن از آن جملهیو آل اعان یشعبه، آل ح یاند که آل اب ث اهتمام داشتهیبه حد یصورت خانوادگ ز بهین
بوده است و علت  یار قویعه به نوشتن، بسیسد: توجه شینو یف میض یدکتر شوق(. 111)همان، ص

د یبوده و با یو مهد ینکه آنها هادیاند؛ اعتقاد به ا خود داشته بوده که آنها در مورد ائمه یآن، اعتقاد
ج و یدر ترو ت تالش اصحاب ائمهیاهم(. 129تا، ص یف، بیآنها ملتزم شد )ض یبه تمام فتاوا

از اصحاب خود به نام زراره،  یکیدر خصوص  است که امام صادق یا اندازه ث، بهیاحاد یماندگار
 (.912، ص6922، ینی)کل« ث پدرم از دست رفته بودیاگر زراره نبود، احاد»د: یفرما یم

ث ی، اهتمام به کشف احادشتریمنظور دقت ب ث بهین حدیث، مشارکت در تدویتورع در نقل حد
ث و فقه که منجر به ظهور یزمان به حد ه، توجه همیاول یثیف جوامع حدی، اهتمام به تألیجعل

عه در نظر اهل تسنن و نقل یه شد، منزلت واالی محدثان شیتحت عنوان محدث فق یشمندانیاند
عه یمحدثان ش یها یژگیشان، ازجمله ویل ایان و جرح و تعدیاحوال راو یان، بررسیعیث از شیحد

 (.211-131، ص1831، یاست )سبحان
 زان ارتباط اصحاب با ائمه معصومیم
ان و ی، تعداد راودوره حضور ائمه یاسیس یبستر اجتماع یمهم در بررس یها از شاخص یکی

که فقط در سطح کتب اربعه صورت گرفته است، از  یقیشان است. بنابر تحقیات صادرشده از ایروا
ث، و از امام جواد و یدر حدود پانصد حد ث، از امام رضایحد 6222در حدود  ی، رقمامام کاظم

است که  یطین در شرایم؛ و ایث در دست داریک کمتر از صد حدیهر  یو امام عسکر یامام هاد
 شتر آنها از امام صادقیکند که ب یهزار تجاوز م در مجموع از ده ث امام باقر و امام صادقیاحاد
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عه، از امام باقر و امام یات شین روایشترین بی(. بنابرا92-24، ص6912، یشده است )بهبود تیروا
ز یرا ن ان ائمه معصومیاست. تعداد راو شان، متعلق به امام کاظم و امام رضای، و پس از اصادق

 د.ینیدر جدول ذیل بب
 حسن  یهاد جواد رضا کاظم صادق باقر سجاد نیحس حسن یعل امامان

 841 814 884 381 674 4444 421 873 622 831 444 انیراو

 ان هر امامینمودار تعداد راو

 
م که یل کنیرا تعد ان امام ششمیر امامان، الزم است راویان سایتر شدن نسبت راو روشن یبرا

 ر خواهد بود.یجه آن نمودار زینت

 
، مربوط به امامان اول، مام ششمان، پس از این راویشتریدهد، ب یطور که این نمودار نشان م همان

شتر بوده یها ب ن دورهیدر ا ارتباط اصحاب با ائمه یعنیباشد؛  یم سوم، پنجم، هشتم و دهم
، یچ شانه ریاست )مد عه از امامان پنجم، ششم، هفتم و هشتمیات شین روایشتریاست. اما ب

ن ی، هماهنگ است. بنابرالر از امام اوی، غک از ائمهیان هر ی( که با تعداد راو621، ص6911
نسبت به امامان هفتم و هشتم، چرا تعداد  نیمؤمنرالیام انیراو ین است که با توجه به فزونیسؤال ا
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 ات آن حضرت، کمتر از آن دو امام بزرگوار است؟ یروا
ت یفید توجه داشت کیهر دوره است؛ اما با یاجتماع یاسیت سیبر وضع یان، شاهد خوبیتعداد راو

که نام آنها در  صد نفر از اصحاب امام رضا ده گرفت؛ مثاًل از مجموع سییتوان ناد یز نمیرا نان یراو
نفر از  9922ان یکه در م یحال ث هستند؛ دریدست است، حدود چهل نفر، شاخص و تأثیرگذار در حد

انه ن نسبت، نشیخورد. ا یده به چشم می، تنها نام پنجاه نفر فرد شاخص و برگزاصحاب امام صادق
 (.214ص ،1833، ییطباطبااست ) ن اصحاب امام رضایژه و نابغه در بیشتر افراد ویحضور ب

 یریگ جهینت. 11
های این دوره سبب غلبه عوامل  فضای فرهنگی و رویکردهای سیاسی در بسیاری از زمان

ر ل حضویدل ع بهیان تشیغیرمعرفتی بر محتوای معرفت حدیثی در میان اهل سنت شد؛ اما در م
به حداقل  یاسیو س یشان، دخالت عوامل اجتماعیاصحاب ا یتیشخص یها یژگین و ویمعصوم

مناسب  یاسیو س یجاد عوامل اجتماعیازمند ایث، نیحد یج و ماندگاریحفظ، ترو ید؛ هرچند برایرس
حفظ ب به ی، ازجمله ترغیو فرهنگ یعلم یرو راهبردها نیبودند. ازا یو اعداد یا نهیعنوان عوامل زم به

ن و اجرا یل، تدوین قبیاز ا ی، توجه به نظام استناد و اموریجلسات آموزش یث، برگزاریو کتابت حد
 یها تین دوره، حضور معصومان، ظرفیث در این عوامل رشد و توسعه حدیتر ن مهمیشد. بنابرا

ث و یج حدین و تروی، حفظ و تدویریشان به فراگیاق فراوان ایث، اصحاب و اشتیخود حد یمعرفت
 ساز بوده است. نهیعنوان عوامل زم به یاسیو س یط فرهنگیفراهم نمودن شرا

  



  

 

611 

 شناختی علوم حدیث در عصر صدور تحلیل جامعه

 ابعـمن
 کریم. قرآن
 نا. االسالم، تهران، بی ضیف، ترجمه و شرح 6926 ،البالغه نهج

 .ی، تهران، سازمان انتشارات اشرفمعلقات سبع، 6921، عبدالمحمد، یتیآ .6
 ه.یاء الکتب العربیم، دار احیق محمد ابوالفضل ابراهی، تحق1، جالبالغه شرح نهجتا،  ید، بیالحد یاب ابن .2
 ، تهران، کتابفروشی اسالمیه. خصال، 6921، یعل ه، محمدبنیابن بابو .9
 ، تهران، کتابفروشی اسالمیه.عیون اخبار الرضاق، 6911ــــــــــ، ـــــــــــــــ .1
 مدرسین حوزه علمیه قم.، قم، جامعه معانی االخبار، 6916ـــــــ، ــــــــــــــــــ .2
 . 22ق آل بحرالعلوم، تهران، دانشگاه تهران، ص یتا، الرجال، تحق ابن داوود، بی .1
 روت.یروت، دار بی، بیالطبقات الکبر، 6122سعد،  ابن .1
 ، بیروت، مؤسسه االعلمی.تحف العقول عن آل الرسول، 6911، یعل بن شعبه، حسن ابن .4

نه یخ مدیتار، 6162عساکر،  هبه الله بن عبدالله، معروف به ابن الشافعی، ابوالقاسم علی بن الحسن بن .1
 روت، دارالفکر.ی، بیریش یق: علی، تحق21، جدمشق

 ث. ی، قم، دارالحدمکاتیب الرسول، 6911، علی، یانجیم یاحمد .62
 ، قم، دارالکتب االسالمیه.المحاسن، 6921محمد،  بن ، احمدیبرق .66
 ه.ی، قم، منشورات مکتبه االرم6121 ،فتوح البلدان، احمد بن یحیی، یبالذر .62
 . 92-24، ص 42، شماره یهان فرهنگی، ک«قیعلم رجال و مسئله توث»، 6912، محمدباقر، بهمن یبهبود .69
 ی، قم، مؤسسه آموزش، مجموعه مقاالتیشناس جامعه یساز یبوم، در: «ه و فرهنگینظر»د، یا، حمیپارسان .61

 .12-16، ص ،6912ینیامام خم یو پژوهش
 .6912امبر اسالم، قم، نشر معارف، یت تا رحلت پیخ اسالم از جاهلی، تاری، مهدییشوایپ .62
 تا. جا، بی ، بیشناسی علم جامعه، 6912توکل، محمد،  .61
 ، بیروت، دار االضواء.الذریعه الی تصانیف الشیعه، 6129، آقابزرگ، یتهران .61
قم از آغاز تا قرن پنجم  ، مکتب حدیثی قم: شناخت و تحلیل مکتب حدیثی6941، محمدرضا، یجبار .64

 هجری، قم، زائر.
 ، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، مرکز چاپ و نشر.رانیع در ایخ تشیتار، 6914ان، رسول، یجعفر .61
 ، قم، فؤاد.ثین حدیخ تدویبر تار یا مقدمه، 6914ــــ، ـــــــــــــ .22
 .ام خمینی، تاریخ حدیث، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی ام6941جمشیدی، اسدالله،  .26
  ، نجف، مطبعه الحیدریه.الفصول المهمه فی اصول االئمهق، 6914حسن،  ، محمدبنیحر عامل .22
 ، بیروت، دار البیروت.معجم البلدانق، 6911اقوت، ی، یحمو .29
، قم، یازدهم هجریهشتم تا  یها عه در سدهیث شیخ حدیتار، 6942اس پوراکبر، یو ال ینق ی، علیاریخدا .21

 ث.یدارالحد



 

 

614 

 9311 بهار و تابستان، 7ره ، شما4سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

، تهران، سازمان انتشارات و آموزش یترجمه ابوطالب صارم ،69، جخ تمدنیتار، 6912ل، ی، ودورانت .22
 .یانقالب اسالم

 ه.ی، دارالکتب العلمروتی، بتذکرة الحفاظتا،  ی، محمد، بیذهب .21
 ث.ی، قم، دارالحدهیخ کالم امامیتار، 6911، رسول، یرضو .21
 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.مامبر اسالیخ پیاز تار ییفرازها، 6916، جعفر، یسبحان .24
الرجال نشأة وتطورا، قم، مؤسسة االمام  ث ویالحد یعه فی، دور الش6941ق/ 6196ـ، ــــــــــــــ .21

 .الصادق
 .دار ومکتبة الهالل، بیروت، ادب االمالء واالستمالء، 6121سمعانی، عبدالکریم،  .92
 ث.ی، قم، دارالحدیان قرن سوم هجریاعه در کوفه، تا پیش یثی، مکتب حد6944د، ی، سعیعیشف .96
 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.تاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان، 6911، جعفر، یدیشه .92
 .ی، علوم الحدیث ومصطلحه: عرض ودراسه، قم، الرض6919، یالصالح، صبح .99
 ، قاهره، دارالمعارف.تاریخ االدب العربیتا،  ، بییف، شوقیض .91
 ث.ی، تهران، دانشکده علوم حد(، عصر حضور6عه)یث شیخ حدیتار، 6944م، دمحمدکاظی، سییطباطبا .92
 ث.ی، قم، دارالحدبتی(، عصر غ2عه)یث شیخ حدیتار، 6912ـ، ـــــــــــــــــــــــــــ .91
، ترجمه (اعالم الوری باعالم الهدی )زندگانی چهارده معصوم، 6944حسن،  بن ، فضلیطبرس .91

 ر.ین ساکت، تهران، اساطیمحمدحس
 جا، روزبه. یث، بیبه سرگذشت حد یتا، نگاه ی، بیدمرتضی، سیعسکر .94
 ر.یمن یانتشارات ی، تهران، مرکز فرهنگامبریث پیخ حدیتار، 6941ـــ، ــــــــــــــــــــ .91
، خراسان یثیبر مکتب حد یعه در ماوراءالنهر و بلخ، درآمدیث شیخ حدیتار، 6912، ی، مهدیغالمعل .12

 ث.یدارالحد یفرهنگ یمدفتر اول، قم، مؤسسه عل
، قم، دارالذخائر اة االمام الصادقیه: احدی حلقات حیفة الصادقیالصح، 6166القرشی، باقر شریف،  .16

 للمطبوعات.
 ، قم، بوستان کتاب. ، نگاهی به سیره آموزشی رسول خدا6912کریمیان، احمد،  .12
، مؤسسه فه واالرشاد االسالمیوزارة الثقا، تهران، اختیار معرفة الرجال، 6121عمر،  کشی، محمدبن .19

 والنشر.الطباعة 
 ه.ی، تهران، دارالکتب االسالمیالکاف ،6922عقوب، ی بن ، محمدینیکل .11
 الرساله. مؤسسة، بیروت، سنن االقوال واالفعال یکنز العمال ف، 6121الدین،  حسام بن متقی، علی .12
تهران، وزارت فرهنگ و  ،ة االطهاراالئمبحار االنوار الجامعة لدرر اخبار ، 6166، محمدباقر، یمجلس .11

 .یارشاد اسالم
، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد البالغه السعادة فی مستدرک نهج نهج، 6911، محمدباقر، یمحمود .11

 اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات.



  

 

611 

 شناختی علوم حدیث در عصر صدور تحلیل جامعه

 ، تهران، سمت.ثیخ حدیتار، 6911، کاظم، یچ رشانهیمد .14
 یجا، دفتر انتشارات اسالم ی، ب66، چثیالحد ةیودرا ثیعلم الحد، 6912ــــــ، بهار ــــــــــــــ .11

 ه قم.ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس
 ث. یقم، دارالحد، رة النبی االعظمیح من سیالصح، 6121مرتضی العاملی، جعفر،  .22
 یو پژوهش ی، قم، مؤسسه آموزش2، چدگاه قرآنیخ از دیجامعه و تار، 6911، ی، محمدتقیزدیمصباح  .26

 .ینیامام خم
 ، صدرا.، تهران61، ج مجموعه آثار، 6912، ی، مرتضیمطهر .22
، ترجمه و نگارش محمدباقر حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ تاریخ شیعه، 6914مظفر، محمدحسین،  .29

 اسالمی.
 ح.یضر یهنر ی، تهران، مؤسسه فرهنگ2، چعهیث شیخ حدیدر تار یپژوهش، 6911د، یمعارف، مج .21
 ، تهران، کویر.ثیحد یخ عمومیتار، 6911ـ، ــــــــــــــ .22
 ، قم، دارالکتاب االسالمی.الشیعه والحاکمون، 6121مغنیه، محمدجواد،  .21
 ، االختصاص، نجف، مکتبه الحیدریه.6911محمد،  بن د، محمدیمف .21
 ب.ی، قم، تهذاالرشاد فی معرفة حجج الله علی العبادق، 6912ــــ، ـــــــــــــــــــ .24
، تهران، شرکت یمنزو ینقی، ترجمه علاالقالیممعرفة احسن التقاسیم فی ، 6916احمد،  بن ، محمدیمقدس .21

 مؤلفان و مترجمان ایران.
 ، قم، مرکز جهانی علوم اسالمی.تاریخ حدیث، 6941مؤدب، سیدرضا،  .12
 .یمؤسسة النشر االسالم، قم، یرجال النجاشق، 6121، ینجاش .16
 ث.یتا امروز، قم، دارالحد یاردهم هجرعه از آغاز سده چهیث شیخ حدی، تار6941، ی، مرتضییوفا .12
، قم، مجمع هیعهد معاو یة وکتابه حتیث، روایخ الحدیمن تار، 6121، ی، محمدهادیالغرو یوسفیال .19

 .یالفکر االسالم

 

 




