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Abstract  

Until the 7th century, there has been no independent written work on Dirāyat al-Hadith 

(comprehension of the hadith) in Shiʿa. Still, the use of the technical terms related to the science of 

hadith and Dirāyah by earlier Shiite scholars is a major source for identifying the usage of this 

science in Shiʿa; an issue that has not been fully examined by researchers yet. So, by adopting a 

descriptive-analytical method, this study aims to show the application of a group of narrative 

expressions in the fourth century. The results suggest that some of the hadith terms have been used 

in the Shiite traditionists' works years before their official compilation and today's definitions of 

most of them are in conformity with their usages by earlier scholars. Also, in some cases, different 

uses of a term by earlier scholars have appeared in the form of its multiple meanings in the later 

scholars' works. However, regarding the hadith terms, there are differences between the earlier and 

later scholars that are due to their different views towards traditional discussions, as well as the 

validation and development of Dirāyat al-Hadith.  
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 دکتر مهدی تقی زاده طبری
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران

 چکیده
ای در بنی  شنااختی و دراینهتا قرن هفتم اثری مستقل در علم درایٔه شیعی تألیف نشد؛ اما کاربرد اصطالحات حدیث

. کناربرد اصنطالحات حندیدی در آثنار متقدمان شیعه پشتوانٔه محکمی برای کاربرد ای  علم در بی  شیعه خواهد بود
تحلیلنی درصندد خوبی توسط پژوهشگران واکاوی نشده است. ای  نوشتار با شنیؤه توصنیفیحدیدی شیعه تاکاون به

ای از اصطالحات حدیدی در قرن چهارم هجری است. دستاورد پژوهش نشنان از کناربرد کارگیری دستهدادن بهنشان
ها پیش از تدوی  رسمی آن در آثار محدثان شنیعی دارد کنه تعرینف امنروزی   ر سالای از اصطالحات حدیدی دپاره

هنای متتلنف هنا مطابقنت دارد و در برخنی منوارد کاربردهای متقندمان از این  وا هاکدر ای  اصطالحات با کاربرد
حنال امنا بناای  متقدمان از اصطالحی، خود را در تعدد معانی ای  اصطالحات در کتب متأخران نشنان داده اسنت؛

هنای هنا بنه بحثشاهد اختالفاتی در اصطالحات حدیدی متقدمان و متأخران هستیم که ناشی از تفاوت رویکنرد آن
 حدیدی و اعتبارساجی و توسعٔه علم درایه است. 
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 مقدمه
عالمان شیعه دیرتر از له در قرن هفتم است. تدوی  علم درایه در شیعه حاصل کوشش علمای مکتب ح

گونه نیست که اصطالحات درایه نندد آننان اند؛ اما ای ای اقدام کردهسات به نگارش کتب درایه عالمان اهل
 اطالع بوده باشاد. وجود نداشته و از آن بی

از خندایاری، « ریگدارشی از سیر مباحث درایه در امامیه تا سده دهم هج»هایی با عااوی  در پژوهش
بازخوانی پیشنیاۀ »از بیدگلی و « پیشیاۀ درایه در شیعه با بررسی کاربرد مصطلحات حدیدی در کتب اربعه»

زاده، به بازیابی اصطالحات حندیدی در آثنار متقندمان پرداختنه شنده از موسوی و نقی« مصطلح الحدیث
شده توسط ائمه)ع( و محدثانی همچنون شنیخ کارگرفتهای بهاست. در ای  آثار، برخی از اصطالحات درایه

است، اما به تبیی  مقصنود متقندمان از این  اصنطالحات  کلیای، شیخ صدوق و شیخ طوسی فهرست شده
که محتمل است کاربرد ای  اصطالحات در طول تاریخ دستتوش تغییراتنی کمتر توجه شده است؛ درحالی

ای معانای اصنطالحی ای از زمان، معاای لغوی و در دورهشده باشد. ای  احتمال نید وجود دارد که در برهه
 رو، تبیی  معاای ای  اصطالحات توسط متقدمان ضروری است. کار گرفته شده باشد؛ ازای  آن به

دلیل فراوانی آثاری که از صدوق به دست ما رسیده اسنت، اصنطالحات در مقایسه با سایر متقدمان، به
گرفته، تمرکد محققان بیشتر بنر های صورتوی درخور  بازیابی است. در پژوهشتری در آثار ای فراواندرایه

 توجهی شده است. است و به استتراج سایر اصطالحات از دیگر آثار صدوق کمفقیه کتاب 
نوشتار حاضر با بررسی کاربرد ای  اصطالحات در آثار صدوق درصدد است که در ابتدا اطالع قدمای 

الحات را اثبات کاد و سپس موارد توافق و اختالف میان آنان با اصطالحات متأخران شیعه راجع به ای  اصط
 ای از اصطالحات تبیی  کاد. شیعه را در پاره

درایة  احدةثی   گرفته از طرح نفیسی در کتاب بادی ای  اصطالحات، الهامالزم به ذکر است که دسته
بادی دقیق و کامل آن است کنه ی  انتتاب، دستهاست. علت ا بازپژوهی مصطلدات حثیثی در نگاه فرقین

 حال با اقسام حدیث در ندد متقدمان نید هماهاگی دارد. درعی 

 . اصطالحات مقدماتی1

 گیرد. شده در آثار شیخ صدوق در شمار مفاهیم اولیه قرار میکارگرفتهای از اصالحات حدیدی بهپاره
و در کالم صدوق فراوان وجود دارد؛ بنرای نموننه، اصطالح حدیث و احادیث، در روایات أ. حدیث: 

« جاء هذا الحدیث هکذا فاوردتنه»(، 2/82، احفقیهبابویه، )اب « َأنَّ الحدیَث فی ذلَک َغْیُر صحیح االسااد»
 (. 322و  391و  1/392علل احشرایع، )همو، 

انند: وننه تعرینف کردهگاصطالح حدیث از زمان معصومان کاربرد داشته است. متنأخران نیند آن را ای 
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 (. 29، صثر« )حکایت قول، فعل و تقریر معصوم)ع(»
معاای هرگونه نقلی است که توسط گروه یا فرد در برخی مواضع در آثار صدوق، روایت بهب. روایت: 

 «رواین  من  العنرب»گویند: گوننه میبرای نمونه، بعند از نقنل نکناتی ادبنی ای خاصی بازگو شده است؛ 
صنح »معاای نقل راوی مشتص در بیان حدیدی اسنت؛ ماناند (. در مواضعی نید روایت به240، احتوحیث)

)همنان، « منا تفنرد برواین  فالننی»(، 2/305، احةثین کمالبابویه، )اب « عادی هذا الحدیث بروای  فالنی
ه الرواین  هنذ»هایی در بیان حکایت قول غیرائمه نید از حدیث استفاده شده است؛ ماناد (. در جایگاه1/67

(. روایت در معاای متنرادف 13)همان، « یقع لی به روای  و سماعا  و ما لم»(، 1/8، عیون)همو، « محکی ...
و جمیعها »(، 2/187)همان، « فلو کانت الروای  صحیح »با حدیث نید در کالم صدوق آمده است؛ ماناد 

« اردة الصنحیح  عن  الابنی و االئمن ) (فی الصح  م  طریق الروای  دون ما قد صح باالخبار الکدیرة الو
کردن دور (. البته در چاد عبارت اخیر نید معاای لغوی روایت، یعای حکاینت و نقنل2/756، احثین کمال)

 از ذه  نیست. 
معاای نقل حدیث بنا سناد روایت در اصطالح محدثان اگر در معاای مصدری آن به کار رفته باشد، به

معاای حدیدی است که با سلسلۀ سناد نقنل شنود و گناهی در مفعول باشد، بهاست، اما اگر در معاای اسم 
های مذکور، روایت در کالم صندوق به نمونه(. باتوجه55رود )فضلی، معاای مطلق حدیث هم به کار می

 اش به کار گرفته شده است. هم در معاای مصدری و هم مفعولی
، احثین کمال« )االئم  )ع( هو ما ورد ع »کاد: می گونه تعریفصدوق در کالمی، خبر را ای ج. خبر: 

 (؛ یعای آنچه از ائمه)ع( وارد شده است. 1/129
هایی را میان دو اصطالح خبر و حدیث مطرح سازند؛ ماناد اختصا  خبر به اند تفاوتبرخی کوشیده

(؛ ولنی این  76؛ میرداماد، 34تا06)ع( )شهید ثانی، کالم غیرمعصوم و اختصا  حدیث برای معصومان
شنرح معنانی و غنوام   که صدوق کتنابی کنه دربنار دو اصطالح کاربرد یکسانی ندد صدوق دارد، چاان

گوننه هنایی از کتناب االعتقنادات را ای احادیث بوده را معنانی االخبنار نامینده اسنت. وی همچانی  باب
 فی االخبار الواردة فی الطب. گذاری کرده است: باب االعتقاد فی االخبار المفسرة، باب االعتقاد نام

ه   أن الَبَدَن  ال ُتجدی إال ع  واحٍد...» 1عبارت صدوق دربار  روایات وارده در کفایت بدنه: و َلْیَسْت هذ 
ی َعْ  َخْمَسٍ  َأْیضا  و َلْیَس فی هذا  ٍد و ُتْجد  ی َعْ  َواح  ی َعْ  َسْبَعٍ  ُتْجد  َفٍ  الن َما ُتْجد  ُمْتَتل  الَحدیث  األْخباُر ب 

ٍد... الَّ َعْ  َواح  ی إ  حکایت از ترادف حدیث و خبنر نندد وی دارد. نید ( 2/262، احخصال) «أنَّ الَبَدَنَ  الُتْجد 
، احخصةال؛ همنو، 122، احتوحیةث؛ همنو، 25، االعتقةادات؛ همو، 2/534، علل احشرائعبابویه، )نک: اب 

                                                 
 (. 2/272، احقرآن قاموس)قرشی باابی،   کفاره در مااسک حج گویاد . َبَدَنه به شتر یا گاوی آماده برای قربانی یا1
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208  .) 
تاهایی و در شنود. در برخنی از اسنتعماالت بنهدیده میوا   سات نید در آثار صدوق فراوان د. سنت: 

؛ 2/83؛ 363و  1/172، احفقیةهعاوان مابع استتراج احکام به کار رفته است )برخی دیگر، در کاار کتاب به
(. در تمننامی 113، احتوحیةةث؛ 1/75، احةةثین کمةةال؛ 732، االمةةاحی؛ 352و  345و  2/083، احخصةةال

)ننک:  و فعل و تقریر معصوم)ع( که از سوی متنأخران وضنع شنده اسنت هایش با معاای نفس قولکاربرد
جنای رو، در هیچ موردی در جایگاه حکایت یک قول، فعل یا تقریر، بنه (، هماهاگی دارد؛ ازای 23صدر، 

 حدیث، خبر یا اثر، از سات استفاده نشده است. 
کار گرفته شده است، اما تعنداد سات به اصالح تتریج و اخراج بیشتر توسط محدثان اهل ه. اخراج: 

هاست. با وجود اختالفاتی کنه اند که صدوق یکی از آنمعدودی از متقدمان شیعه ای  اصالح را به کاربرده
تری  معانایی کنه بنرای تتنریج ذکنر (، شنایع172در معاای تتریج و اخراج مطرح شده است )میرداماد، 

ن ساد یا با سناد نناقص در مانابع متتلنف وارد شنده اسنت یابی برای احادیدی است که بدواند، مابعکرده
رسد وی همنی  معانا را بنا توسنعۀ به کاربرد وا   اخراج ندد صدوق، به نظر میتوجه(. با1/5576)معارف، 

 کار گرفته باشد. بیشتر به 
 طور معمنولیابی حدیث یا احادیث خاصنی بنود کنه بنهکاربرد ای  اصطالح در آثار صدوق برای مابع

 اند از: شد، ای  دالیل عبارتچهار علت  شایع سبب آن می
و هذا فی حدیث طویل أخنذنا مانه موضنع الحاجنه و قند اخرجتنه » :شدهبازیابی اصل احادیث تقطیع. 1

؛ 011و  2/502، احةثین کمال؛ همو، 873تا878و  1/162، احفقیهبابویه، )نک: اب « بتمامه فی کتاب فالن
 (. 2/220، عیونهمو، 

ع  مشایخ باسانید متتلف  قد أخرجتها فی کتاب  و قد رویت هذه الصف ». معرفی طرق متتلف روایت: 1
 (. 2/520)همو، همان، « الابوة

، احفقیةه)نک: همو، « و قد اخرجُت هذا الحدیث مسادا  فی کتاب  فالن». ارجاع روایات مرسل به مساد: 5
 (. 123و  122و  195و  2/199
و قند َأخرجنت فنی کتناب الدینارات و فنی کتناب مقتنل »ه روایات همسو با بحنث: . ارجاع متاطب ب8

االخبار فی هذا المعای کدیرة و قد أخرجتهنا » (،1/302)همو، همان،  «...الحسی )ع( َأنواعا  م  الدیارات
  (.2/579، احفقیه؛ نک: همو، 77، احخصال)همو، « فی کتاب المعرف  فی الفضائل

« حنذفت االسنانید»( و 9/2 ،)همنان« حذف االسنانید»شیخ صدوق با عبارت اسناد )اسانید(:  و.
أسنانید »کارگیری الفنا  کاد. همچانی  بنا بنه(، در مقدمۀ آثارش به سبک تألیف آثار اشاره می5)المقاع، 
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، احفقیةه« )اسنااد ماقطنع»(، 82،177، االخبةار معةانی« )أسانید متصنله»(، 87، االعتقادات) «صحیحه
( به اعتبارساجی طریق یا طرق 8/582)همان، « قوة اسااده»( و 2/82)همان، « حیح االساادص»(، 1/525

پردازد. وی برای اختصار در اسااد، در مواضع بسیاری حدیث را معلق آورده و ابتندای موجود از حدیث می
( آغناز کنرده 1/875، علةل احشةرائع؛ همنو، 1/5، عیةونبابویه، )نک: اب « بهذا االسااد»ساد را با عبارت 

 است. 
اند کنه ( دانسنته08؛ صندر، 35)شهید ثنانی، « رفع الحدیث الی قائله»معاای متأخران نید اسااد را به

 ماطبق بر کاربرد صدوق است. 
یق: و قد روی هذا الحدیُث »اصطالح طریق و طرق در آثار صدوق ذکر شده است؛ برای نمونه،  ز. طر
ْلنم  »و  (32ر، )معانی االخبا« م   ُطُرق  کدیره یَا   َاْلع  ی َمد  َهذا الَحدیث  َطریٌق آَخُر َقْد َأْخَرْجُتُه ف  )عینون، « َو ل 

2/245 .) 
ها، اصطالح طرینق بیشنتر اند و طبق برخی نقلمتأخران، طریق را در معاای مترادف با ساد به کار برده

به کتب حندیدی کنه در مشنیتۀ  رود؛ ماناد طریق شیخ طوسیبرای ساد محدث به کتب حدیدی به کار می
 (. 02تا01تهذیب آمده است )نفیسی، 

 . اصطالحات ناظر بر اقسام خبر2

بادی اصلی از انواع خبر ارائه شنده اسنت. وی خبنر را در دو دسنتۀ متنواتر و در آثار صدوق یک تقسیم
 کاد.واحد تعریف می

 . متواتر1. 2
نسمی  التبر المتواتر هو »آن از سه نفر بیشتر باشاد:  خواند که راویانشیخ صدوق روایاتی را متواتر می

(. وی در موضعی دیگر، کدرت نناقالنی کنه تبنانی 2/80، احثین کمال« )الذی یرویه ثالث  أنفس فما فوقهم
که شنود درصنورتیها بر کذب محال باشد را دلیل بر تواتر و صحت خبر گرفتنه اسنت. البتنه متنذکر میآن

شدنی باشد که با وجود قلت ناقالن، ست  آنان بر ست  گروهنی دیگنر کنه اهدهخصوصیتی در راویان مش
شود؛ ماناد شهادت سلمان، ابوذر، عمار و ها تأیید میتعدادشان بیشتر است برتری یابد، صحت روایات آن

ی هنامقداد در حق حضرت امیرالمؤمای )ع( در مقابل افراد کدیری که در جبهۀ ابوبکر قرار داشنتاد. ویژگی
گذارند، دلیل بر صحت سنتاان این  شاخص یاران امیرالمؤمای )ع( را که موافق و متالف بر آن صحه می

کاد کنه چنون در خبنر (. وی همچای  تصریح می74گروه قلیل در مقابل آن گروه کدیر گرفته است )همان، 
 (.  114آور است )همان، متواتر کذب راه ندارد باابرای  علم

ای برساد که عادتا  تبنانی اندازهخواناد که راویانش ازنظر  تعداد بهدیدی را متواتر میاصحاب درایه نید ح
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(. البتنه 01؛ عناملی، 71ها بر کذب محال باشد و ای  وصف در تمام طبقات جاری باشد )شهید ثانی، آن
سو با نظنر صندوق (. ای  تعریف هم2/27اند )مامقانی، اکدریت، علم به خبر را نید از شروط تواتر برشمرده

است و در آن بر تعداد روات تصریحی نشده است؛ اما برخی از متأخران، موضوع خبنر را در تعینی  تعنداد 
(. تعریف صدوق نید ناظر بر تعداد حداقلی روات در رواینات 55اند )سبحانی، راویان متواتر دخیل دانسته

)ننک:  کاندزنند امنام ینازدهم)ع( ذکنر میمتواتر بوده است، چون ست  خود را ناظر بر روایات غیبنت فر
( که در نهایت خفقان سیاسی و اجتماعی شیعیان صادر شده است. بانابرای ، 2/28، احثین کمالبابویه، اب 

ای صادر شده است، ای  روایات شرایط حداقلی برای با وجود شرایط و نوع صدور روایت که در فضای تقیه
 اخذ تواتر را داراست. 

 . واحد2. 2
در خبنر واحند احتمنال کنذب و »گویند: دهند و میصدوق خبر واحد را در مقابل خبر متواتر قرار می

شود، اما در مقابل، در خبر متواتر کذب راه ندارد و علم بنه صدق وجود دارد؛ به همی  دلیل سبب علم نمی
 (. 2/114، احثین کمال« )همراه دارد

دانند کاد؛ اولی را خبنری میخبر واحد عترت تقسیم می وی خبر واحد را به دو دستۀ خبر واحد امت و
دانند کنه هرینک از معصنومان)ع( در آن که در طبقه یا طبقات غیرمعصوم مافرد باشد و دومی را خبری می

پنذیرد دلیل تعمد در دروغ، سهو و خطای انسنان معمنولی نمیوی خبر واحد امت را بهانفراد داشته باشاد. 
 (. 123همان، )نک: 

ناماد؛ چه راوی آن ینک نفنر ینا حاب درایه نید خبری را که به حد تواتر نرسیده باشد، خبر واحد میاص
 (. 70بیشتر باشد )شهید ثانی، 

 اند. های زیر درخور  بازیابیدر آثار صدوق اصطالحاتی فرعی ناظر بر انواع خبر واحد در دسته
 اصطالحات ناظر بر چگونگی اعتبار روایت .9. 2. 2

 الی آثارش با اصطالحات زیر نمایان شده است. های صدوق در البهتاب اعتبارساجیباز
عشر ائمه)ع( کدرت طرق نقل در حدیث شیعه و سای دارد. صدوق ای  مطلب روایات اثایأ. صحیح: 

، کمةال احةثینکاند )ها به اخبار صحیحه یاد میداند و از آنرا شاهدی بر صحت روایات شیعی مذکور می
2/78 .) 

دانند شیخ بهایی اصطالح صحیح در ندد صدوق را متفاوت از کاربرد این  اصنطالح نندد متنأخران می
کنه بنا  بودن رواینتیعای حجت و درخور  عمل(. صحیح ندد صدوق، صحت قدمایی است؛ 264تا276)

 اما صحیح در تعریف متأخران همنواره شود، نه به صرف صحت سادی.مجموع شواهد و قرای  حاصل می
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 (. 72بودن روایت نیست )نک: نفیسی، مالزم با درخور  عمل
معةانی هایی ماناد تأیید مضنمون حندیث توسنط حندیث دیگنر )صدوق برای صحت احادیث مالک

صنحت علت عدموی بنهر مواردی، ( داشته است. د07، االعتقادات( و صحت سادی )نک: 510، االخبار
گونه (. البته نظر وی همیشه ای 1/08، احفقیهدهد )فتوا نمی شمارد و بر اساس آنساد، حدیث را ضعیف می

نبود که ضعف در ساد را سبب ضعف در حدیث بداند. وی در برخی روایات با وجود تصریح بر اضنطراب 
 (. 9/116، احخصالخواند )سادی، حدیث را صحیح می

دانند و ع و جعلی میطبق گدارشات رجالی، صدوق اصل زید زراد و زید نرسی را موضوب. موضوع: 
(. متنأخران نیند 60غضنائری، ؛ اب 508؛ نجاشی، 241، احفهرستکاد )نک: طوسی، ها روایت نمیاز آن

اند که از بدتری  اقسنام حندیث ضنعیف اسنت حدیث موضوع را در معاای حدیث ساختگی و دروغ گرفته
 (. 590؛ صدر، 223؛ عاملی، 231)شهید ثانی، 

یک مورد از اصطالح متروک برای روایات فنرد کنذاب و غیرثقنه اسنتفاده شیخ صدوق در ج. متروک: 
َم  َصنامُه » صحت آن داده است:کرده و حکم به عدم ا َخَبُر صالة  یوم  غدیر  خٍم و الّدواُب الَمذکوُر فیه ل  و أمَّ
نَّ َشیَتَاا محمَدبَ   نَّ َفإ  ُحُه و َیُقوُل إ  موسی الَهْمدانیِّ و ب   ُه م   طریق  محمد  الحس   رضی الّلُه عاُه کان اَل ُیَصحِّ

ابا  َغیَر ثق ٍ  خبنار  َفُهنَو  کان َکذَّ
َ
نَ  األ ه  م  ت 

نحَّ َس الّلُه روَحُه و َلم َیحُکْم بص  ْحُه ذلک الّشیُخ َقدَّ و کلُّ ما َلْم ُیَصحِّ
یٍح   (. 02تا1/09، احفقیه) «عادنا َمْتُروٌک غیُر َصح 

ها همسنو گیرد که یکی از آناند در دو دسته جای میتروک قصد کردهمعاایی که متأخران از اصطالح م
با کاربرد صدوق است و در معاای روایتی است که از فردی متهم به کنذب نقنل شنود و آن رواینت جند از 

به عبارتی در الرواشح که در تعریف روایت شاذ ( که البته باتوجه1/205طریق او نقل نشده باشد )مامقانی، 
هو )شاذ( ما لیس له االسااد واحد شذ به شیخ م  شیوخ الحدیث ثق  أو غینر ثقن ، فمنا کنان من  » آوردمی

(، باید گفت: متأخران از متروک بنا عانوان 201« )غیرثق  فمتروک و یقال له الحدیث الماکر و غیرالمعروف
ث را صنفتی بنرای راوی الحدیاند. در کاربرد دیگر، متروک یا متروکحدیث ماکر و غیرمعروف نید یاد کرده

البته ای  کناربرد در  که (205؛ عاملی، 190)شهید ثانی، اند اند، آن را نوعی ذم و جرح دانستهدر نظر گرفته
 ندد متأخران بیش از کاربرد اول است. 

و اخبناری کنه رواینت : »کنار بنرده اسنت در روایتی، صدوق وا   معلول را در کاار تقیه به د. معلول:
به ای  روایت، اصنطالح (. باتوجه2/292، احفقیه) «لگی معلول است و برای تقیه وارد شده استشده... جم

معاای لغوی آن گرفته است؛ یعای دارای بیماری و مشکل که در ای  رواینت علنت این  معلول را صدوق به
 معانای لغنوی در راستای بیماری، تقیه عاوان شده است. الزم به ذکر است که معاای اصطالحی معلول نید
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 آن است. 
شود که دارای امری پاهان در ساد یا مت  در اصطالح اهل درایه نید معلل یا معلول بر حدیدی اطالق می

معاای مرض گرفته شده است باشد که بر اعتبار حدیث خدشه وارد کاد، معلل طبق ای  اصطالح از علت به
 (.  77)غفاری، 

 یان در هر طبقه. اصطالحات ناظر بر تعداد راو 2. 2. 2
 احثین کمالنامد )های سای مستفی  میعشر ائمه)ع( را در طریقصدوق، روایات اثای أ. مستفیض:

سنات  بودن این  رواینت در اهنلبه تذکر صدوق به کدرت نقل در شیعه و اشاره به مستفی (. باتوجه2/78
ق است. ای  برداشت با تعریف توان گفت: ماظور از مستفی  در کالم صدوق، کدرت نقل و کدرت طریمی

اند: روایتی که راوینانش اصطالحی حدیث مستفی  نید هماهاگی دارد. متأخران در معاای مستفی  گفته
انند: حندیدی کنه در طبقنۀ (. همچانی  گفته172رسد )ابطحی، اند، اما به حد تواتر نمیدر هر طبقه فراوان

وایتی که عملش بی  اصحاب مشهور باشند )شنهید ثنانی، راویانش بالغ بر دو یا سه راوی موجود باشد و ر
 (. 00؛ عاملی، 70

)ننک:  «فنی حندیث مشنهور عانه» اصطالح مشنهور در آثنار صندوق موجنود اسنت:ب. مشهور: 
عشنر ائمنه)ع( نندد امامینه تصنریح صدوق به قبنول رواینات اثای در جایی دیگر نید (.2/187الدی ، کمال

ساگ بنا خواند و غیرقابل انکاربودن ای  روایت را همر مشهور و مستفی  میها را ندد شیعه خبکاد و آنمی
إن جاز لکم دفع هذا التبر مع شهرته و استفاضته و تلقی طبقات االمامین  »... کاد: روایت ثقلی  عاوان می

 ) ( ه 
« س من  قنول الرسنول)ع(لنی« َمْ  ُکْانُت َمنْواَلهُ »ایاه بالقبول فما أنکرتم مم  یقول إّن َقْوَل َرُسول  اللَّ

 (.  68)همان، 
آیند کنه وی این  دو گونه به دست میبه کاربرد اصطالح مشهور و مستفی  در آثار صدوق، ای باتوجه

اصطالح را در یک معاا به کار برده و از آن اعتبار روایت را قصد کرده است؛ یعای اعتبار روایت را دلینل بنر 
در معاای اصطالحی متأخران، مفهوم اعتبار از لوازم شهرت عاوان  کهشهرت نقلی آن دانسته است، درحالی

 نشده است. 
ها شهرت دارد و بنی  در بی  متأخران، تعاریف متتلفی از حدیث مشهور ارائه شده است: آنچه بر زبان

خوا  یا عوام از اهل حدیث شایع باشد، چه با راویان کدیر یا ساد واحد یا نقلنی کنه حتنی هنیچ اصنل و 
( یا ایاکه آن چیدی که شنهرت عملنی بنی  299تا00؛ عاملی، 79،293سی برایش نباشد )شهید ثانی، اسا

(، برخنی 172( یا آنچه شهرت فتوایی دارد، حتی اگر نقلش مشهور نباشد )کای، 00اصحاب دارد )همان، 
 (. 00اند )عاملی، معاا با مستفی  دانستهنید آن را هم
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یب:  درایه که صدوق در بیان میندان اعتبنار رواینات از آن بهنره بنرده،  یکی از اصطالحات علمج. غر
اصطالح حدیث غریب است. او از عبارات غریب نادر، هذا حدیث غریب، هذا الحدیث غرینب، غرینب، 

ء غریب، استفاده کرده است. بنا مشناهده و بررسنی این  ذکر فالنی غریب فی هذا الحدیث و فی ذلک شی
 های زیر جای داد: ها را در دستهوان آنتموارد در آثار صدوق می

یب سندی:  هذا حدیث غریب ال اعرفنه اال بهنذا االسنااد و لنم »نویسد: صدوق بعد از روایتی میغر
صورت مرسل از عبدالعظیم تا معصوم)ع( (. همی  روایت را به75، فضائل« )اسمعه اال م  علی ب  احمد

، احفقیةه« )عبند اللنه الحسنایب اال م  طریق عبند العظیمو هذا حدیث غریب ال اعرفه »نقل کرده است: 
2/128 .) 

سعد نید هیچ نقل دیگری در کتب حندیدی ثبنت نشنده اسنت. تاهنا ب از راوی ای  روایت، یعای سهل
همی  روایت است که آن را عبدالعظیم حسای نقل کرده و صدوق نید اقرار کرده کنه این  رواینت را تاهنا از 

بنه عبنارت رسند باتوجهه است؛ یعای ای  روایت در تمام طبقات انفراد دارد. به نظنر میاحمد شایدب علی
، حدیث ازنظر سنادی غرینب معرفنی شنده «احمدب لم اسمعه اال م  علی»و « الاعرفه اال بهذا االسااد»

 است. 
یب متنی:  معانی فنی هذا الحدیث فی الظهار غریب نادر ألن المشهور فی هذا ال»به عبارت باتوجهغر

نامند کنه رواینت (، صندوق روایتنی را غرینب می5/352)همنان، « کفارة م  أفطر یوما  م  شهر رمضنان
دهند کنه مشهوری با آن در تعارض باشد. وی عالوه بر غریب، صفت نادر را نیند بنر این  رواینت قنرار می

  1دهاد  ترادف ای  دو وا ه ندد صدوق باشد.تواند نشانمی
یب متنی و سندی: هذا حدیث غریب »دهد: گونه تذکر میصدوق در انتهای روایت مسادی ای  أ. غر

 (. 1/137، عیون« )ء م  االصول و المصافات و الاعرفه اال بهذا االساادلم اجده فی شی
بودن منت  حندیث و بنا به غرینب« ء م  االصول و المصافاتلم اجده فی شی»در ایاجا نید با عبارت 

 شود. السادبودن آن اشاره میبه غریب« بهذا االسااد ال اعرفه اال»عبارت 
َعلنٍی و فاطمنَ  و الحسن   و الحسنی )ع( و العباس  قال رسوُل »ب. در انتهای روایت  ) ( ل  عبند  ب   الّله 

َم  سالمکم َمْ  حاربکم و سلٌم ل  یل و عباس غرینب فنی »آمده است: « المطلب و عقیٍل أنا حرٌب ل  ذکر َعق 
ب   هذا الحدیث   عابیِّ فنی هنذا الحندیث  َلْم َأْسَمْعُه إاّل ع  محّمد  (. صندوق این  2/36)همنان، « ُعَمَر الج 

دلیل اضافاتی که تاها ازطریق جعابی نقل شنده و در رواینات مشنابه آن نیامنده اسنت، غرینب حدیث را به

                                                 
، شامل روایات نادر یا غریب نیست، بلکه ابواب نوادر حناوی رواینات بنا موضنوعات متتلنف احفقیه. البته الزم به ذکر است که روایات ابواب نوادر در کتاب 1

 است.
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 داند. المت  و الساد مینامد، درحقیقت ای  حدیث را غریبمی
شود که در آن عالوه بر جبرئیل از حضور میکائیل نیند یناد حدیث کسا را یادآور میج. صدوق نقلی از 

هذا الّطریق  و اْلَمْعُروف  َأنَّ أهَل »گوید: شده است. وی در انتهای روایت می ُفُه إاّل ب  هذا حدیٌث َغریٌب ال َأْعر 
یر  َخمَسٌ  و سادسُهم  ْطه  یلالبیت  اّلذیَ  َنَدَلْت فیهم آَیُ  التَّ (. طبق ای  نقل، حدیث 2/045، احخصال« )َجْبَرئ 

 غریب تاها به یک طریق نقل شده است و در بیان جدییات واقعه با یک حدیث مشهور تفاوت نقل دارد. 
یب به کاد، اما بنا صدوق روایتی را از یاسر خادم از امام عسکری)ع( نقل میمعنای مخالف واقع: غر

( نقنل 2/513، عیةون« )ضا)ع( و حدیده ع  ابی الحس  العسکری غرینبیاسر التادم قد لقی الر»عبارت 
 (. 557، احتوحیثبابویه، شمرد )نک: اب دلیل اختالف طبقه، بعید مییاسر خادم از امام عسکری)ع( را به

های زیر را نامد که یکی از ویژگیتوان گفت: وی احادیدی را غریب میبادی عبارات صدوق میبا جمع
 د: داشته باش

 اند. . روایات غریب همان روایات نادر هستاد که با یک حدیث مشهور در تعارض1
. روایاتی که تاها با یک نقل از یک ثقه به دست صدوق رسیده و تاها یکی از مشایخ آن حدیث مافنرد 2

 را برای وی نقل کرده است. 
شند و سناد حندیث غرینب نیند هایی با نقل مشهور دیگری با. روایت در بیان جدئیات دارای تفاوت5

 انفراد داشته باشد. 
 . احادیدی که در اصول و مصافات دیگر نیامده باشد و تاها با یک ساد به صدوق رسیده باشد. 0
دلیل حقیقت شتصیت راوی نپنذیرفتای و دارای محتنوایی باورنشندنی ها به. احادیدی که محتوای آن3
 باشد. 
 دیدار راوی با امام را دارا نباشد. . احادیدی که ازنظر سادی، امکان 7

( 7و  3تاهایی بنه کنار بنرده اسنت )تعرینف رسد زمانی که صدوق لفظ غریب را بهباابرای  به نظر می
جواری عبنارت غرینب بنا لفنظ حندیث، معانای اصنطالحی معاای لغوی آن را مدنظر قرار داده، اما با هم

شندنی اسنت، پنس بایند گفنت: بنا یکندیگر جمع 8و 2حدیث غریب یا نادر را اراده کرده است. تعاریف 
حدیث غریب یا نادر ازنظر صدوق حدیدی است که مت  آن تاها از یک طریق رسیده باشد و در سایر ماابع »

شاهد «. ای  روایت نیامده باشد، حال چه روایت مشهوری در تعارض آن وجود داشته باشد، یا نداشته باشد
کاند. نقل می« خبر الاادر ع  الرضا)ع(»ایتی است که صدوق در باب صدق ما در صحت ای  تعریف، رو

در ای  باب تاها یک روایت گاجانده شده است. ای  روایت  ننادر، نقنل متفناوتی از رواینت سلسنل الذهب 
یِّ »است:  یْب   َواَلَیُ  َعل  ٍب َأب  ن  َعنذابی َطال  نَ  م  ی أم  صنا  ی َفَم  َدَخَل ح  صا  بنه اتوجه(. ب2/157، عیةون« )ح 
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شده، اعتبار ای  احادیث نندد صندوق انندک بنوده اسنت تنا جنایی کنه در برخنی منوارد های انجامبررسی
 توان از ستاان صدوق برداشت کرد. نداشت  روایات غریب و نادر را میصحت

انند و تعناریفی از نگاران نید در معاای حدیث غریب به اقسام غرینب متانی و سنادی اشناره کردهدرایه
انند: اند که همسو و ماطبق بر کاربرد صدوق از اصطالح غریب است. متأخران گفتهیث غریب ارائه دادهحد

تاها یک راوی آن »(، 148)شهید ثانی،، « شود؛ یعای متالف مشهوربر حدیث غریب، شاذ نید اطالق می»
ر بعضی طبقنات حدیدی است که د»(، 174؛ صدر، 64)همان، « حدیث را در یک طبقه روایت کرده باشد

گاهی غرینب »( و 822چی، شانه)مدیر« طریق دیگری معروف باشدیک نفر آن را نقل کرده، ولی مت  آن به
 (. 81تا82)غفاری، « شدها متداول بوده و در کتب معروف نیامده است، اطالق میبه آنچه بر زبان
دهند؛ ت  رواینت متفنرد حکنم میشیخ صدوق در مواردی با بیان انفراد راوی به اعتبارنداشند. متفرد: 

، احخصةال« )الحنارثب الیروی هذا الحدیث عن  علنی)ع( اال بهنذا االسنااد تفنرد بنه ماجاب»همچون 
جواز نقنل متفنردات (، عدم832تا1/839، علل احشرائعهاشم )ابیابراهیمفتوا بر روایت متفرد (، عدم1/85

  (.2/77الدی ، هالل )کمالاحمدب 
ن، اصطالح حدیث مفرد )مطلق( وجود دارد که مترادف با اصطالح متفرد نندد صندوق در کالم متأخرا

شود که راوی آن در نقل آن حدیث مافرد باشد؛ یعانی روات دیگنری است. بر روایتی عاوان مفرد اطالق می
 (. 295در آن طبقه آن روایت را نقل نکرده باشاد )شهید ثانی، 

 انقطاع سند . اصطالحات ناظر بر اتصال و3. 2. 2
؛ 522، احتوحیةث؛ 217، االعتقةاداتمساد از اصطالحات پرکاربرد در آثنار صندوق اسنت )أ. مسند: 

شدنی اسنت کنه (. وی تعریفی از ای  اصطالح ارائه نداده است؛ اما قرائای در آثارش کشف8/229، احفقیه
 بقات ذکر شده باشد: مساد را در معاای حدیدی دانسته که طریق و راویان آن تا معصوم در همۀ ط

نی » شاهد اول: در کتاب الفقیه آمده است: ی َهَذا اْلَمْعَانی ف  یَحَ  ف  ح  ْخَباَر اْلُمْسَاَدَة الصَّ
َ
َو َقْد َأْخَرْجُت اأْل

ْثَبات  اْلَغْیَب   َو َکْشف  اْلَحْیَرة   ی إ  ْعَم   ف  ی   َو َتَمام  الاِّ َتاب  َکَمال  الدِّ  کمال احثینبه کتاب با مراجعه  (.8/229) «ک 
ذکر الاصو  الواردة ع  الابی) ( و االئمن  المعصنومی )ع( حنول وقنوع الغیبن  لالمنام »در ذیل عاوان 

، شاهد ابوابی هستیم که تمامی روایات موجود در آن از عارضۀ ارسال و انقطاع ساد محفنو  («المهدی)ع
 و سلسۀ ساد تا معصوم متصل است. 

و قد اخرجت التبر فی »گونه آمده است: بعد از ذکر روایتی ای  دات االمامیهاعتقاشاهد دوم: در کتاب 
( رواینات 133تنا138)توحیةث (. با رجنوع بنه کتناب 217تا215« )ذلک مسادا  بشرحه فی کتاب التوحید

اند که با تعریف متأخران مساد خواهد بود؛ یعای حدیدی کنه سنادش تنا معصنوم مذکور با سادی ذکر شده
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 (.  227؛ صدر، 299؛ عاملی، 07)شهید ثانی، متصل است 
صدوق در بیشتر آثارش، اهتمام بر نقل کامل ساد دارد، اما در موارد اندکی متذکر اتصنال ب. متصل: 

صورت متوالی ذکر و در موردی، دو روایت متعارض را به. (2/77، علل؛ 177، معانی االخبار)اسااد است 
نٌع َو »دهد، نه حندیث دوم؛ زینرا میکاد که به حدیث اول فتوا تصریح می ْسنَااُدُه ُمْاَقط  یَث إ  نَّ َهنَذا اْلَحند 

َ
أل 

ٌل  ص  ْسَااُدُه ُمتَّ َل ُرْخَصٌ  َو َرْحَمٌ  َو إ  وَّ
َ
یَث اأْل  حریة (. وی حدیث اول را از کتاب 528تا2/525، احفقیه« )اْلَحد 

معصوم تصریح نشده است، آن را ماقطنع با ساد متصل یافته است، ولی در حدیث دوم چون به نام راوی از 
اند؛ یعای همۀ باابرای ، کاربرد صدوق از حدیث متصل همان معاایی است که متأخران به کار بردهنامد. می

روات از راویان طبقۀ باالتر آن حدیث را اخذ کرده باشاد و کسی از ساد نیفتاده باشد، حال چنه رواینت بنه 
  (.227تا227؛ صدر، 07)شهید ثانی، « اسااده الی المعصوم او غیرهما اتصل »معصوم برسد یا نرسد: 

ها، بناالبردن و های متتلفی دارد؛ یکی از ای  کاربرداصطالح مرفوع در آثار صدوق کاربردج. مرفوع: 
رسانیدن حدیث به معصوم)ع( است، چه ساد متصل باشد و چه افرادی از سلسلۀ ساد حذف شده باشناد؛ 

( اسنت کنه 83، معانی االخبار« )حدثاا مشایتاا رضی الله عاهم باسانید مرفوعه متصله»شاهد آن عبارت 
که در معاای دوم رفع که خواهد آمد، ای  دو دو اصطالح مرفوع و متصل را در کاار هم آورده است، درحالی

  شدنی نتواهد بود.جمعاصطالح 
باسنااده رفنع »( و 556، االمةاحی؛ 67، توحیثاح« )باسااده رفعه الی»در اسااد صدوق با عباراتی ماناد 

 ( معاای اول از رفع اراده شده است. 267، احتوحیث« )الحدیث
صنورت عنام شنویم. این  اصنطالح بهمعاای دیگر نید مواجه میدر اسااد صدوق با اصطالح مرفوع به

الحندیث و... ه و رفعمعاای قطع ساد و حذف برخی راویان از یک سناد اسنت و بنا عبناراتی چنون رفعنبه
حندثاا عطناء التراسنانی رفعنه عن  عبند »شود. ای  رفع در ساد، گاه در میان راویان حدیث شااسانده می

( و گاهی در ناحینۀ قائنل حندیث و معصنوم اسنت، 578، احتوحیث؛ 350، االماحی)نک: « غامب الرحم 
 (. 66و  05، احخصال: )نک« عدة م  اصحاباا رفعوا الحدیث قال: حق المسافر...»ماناد 

روایتی کنه بنه پینامبر) ( ینا یکنی از ائمنه)ع( »در ندد متأخران نید رفع در هر دو مفهوم کاربرد دارد: 
؛ 166؛ میردامناد، 145؛ عناملی، 68تنا66، احرعایة )شهید ثنانی، « رسد، فارغ از اتصال یا انقطاع سادمی

یا چاد راوی افتاده باشد و به لفظ رفع هم تصریح  حدیدی که از وسط یا انتهای ساد نام یک»( و 182صدر، 
 (.  162تا1/161)مامقانی، « شده باشد

شیخ صدوق اصطالح ماقطع و مرسل را نید در آثارش به کار گرفته اسنت؛ ماناند د. مرسل و منقطع: 
 فهنو»(، 2/52،50، احفقیةه« )باسنااد ماقطنع»(، 1/380، کمةال احةثین« )ثم انقطع الحدیث م  االصل»
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الله عانه قنال: حدثاا ابی رضی»از ذکر روایتی با ساد  بعد(. همچای  وی 8/593، همان« )ماقطع یثحد
)ع( الحسن عبدالحمید ع  ابیب عیسی ع  درست ع  ابراهیمعبدالله قال حدثاا محمدب حدثای سعدب 

« ث م  المراسنیلهذا الحدی»نامد: ( آن را مرسل می1/82، عیون« )الله) ( علی عائش قال: دخل رسول
خواندن )همان(. با وجود ایاکه تمام سلسلۀ ساد مذکور از صدوق تا امام معصوم)ع( متصل اسنت، مرسنل

 تواند داشته باشد؟ روایت چه وجهی می
رسد؛ زیرا کناربرد این  احتمال ایاکه کاربرد صدوق از ای  اصطالح متفاوت باشد، به نظر صحیح نمی

لسلٔه ساد کامل، حتی قبل از دور  صدوق نید در قم رواج داشته است؛ برای اصطالح با معاای ذکرنکردن س
؛ طوسنی، 66انند )نجاشنی، نمونه، دلیل ضعف و اخراج برخی محدثان از قم را اعتماد بر مراسنیل خوانده

عاوان اصنطالحی در مقابنل مسناد ( و در کتب حدیدی نددیک به دور  صدوق از مرسنل بنه35، احفهرست
(؛ بنرای نموننه، شنیخ طوسنی در هاگنام تاظنیم 271، 5/67، االستبصةاراست )نک: همنو،  استفاده شده

، احتهةیی شنمرد )هنا در مسنادات برمیکردن روایت از ارسال و واردکردن آنمشیته، هدف خود را خارج
 (. 0/543، )احفقیه(. در گفتار خود صدوق نید گاهی از اسانید مرسل با نام ماقطع یاد شده است 3

خواندن این  نکردن سلسلۀ اسااد ائمه)ع( تا حضرت رسنول) ( سنبب مرسنلنقلای  احتمال که  اما
های مشابه فراوانی با ای  ویژگی وجود دارد که مرسل خواننده روایت شده باشد نید ضعیف است؛ زیرا ساد

ای  نقل را اهنل  سات است، چراکهخواندن ای  روایت، ناظر به روایات اهلرسد مرسلاند. به نظر مینشده
 (. 1/29جوزی، باره نیست )نک: اب گویاد حدیث مسادی درای سات نید در مصادر خود دارند، ولی می

اند، همسو با نظر متقدمان است. حندیدی را در معانای تعریفی که متأخران از ای  دو اصطالح ارائه داده
باشد، جدای از ایاکه یک یا چاد نفر از انتهای عام مرسل گویاد که راوی، انتهای ساد معصوم را درک نکرده 

ذکر شده باشاد، امنا این  اصنطالح نندد « ع  رجل»ساد افتاده باشد یا ایاکه روات با الفا  مبهمی؛ ماناد 
؛ 297؛ عناملی، 257واسطه یک تابعی از حضرت رسول) ( است )شهید ثانی، معاای نقل بیجمهور به
را که یک نفر از میان سلسله راوینان آن حنذف شنده باشند، ماقطنع  (. حدیدی220؛ صدر، 132میرداماد، 

 (. 257گویاد )شهید ثانی، می
 . اصطالحات ناظر بر تفاوت در سند و متن4. 2. 2

گذاری شده است کنه در کالم صدوق نامبه میدان اصالت مت  و ساد برخی اصطالحات حدیدی باتوجه
 اند از: عبارت

َثَاا »بنا سناد  ز نقنل روایتنیشیخ صندوق بعند اأ. مضطرب:  نُه َعْانُه َقناَل َحندَّ نَی اللَّ نی َرض  حندثاا َأب 
نْادیِّ ب   یحییب   أحمنَد بُ  یحیی العطاُر قنال حندثاا محمُد محّمُدبُ   مران االشنعریُّ عن   السِّ بیع  عن  ب   ع  الرَّ
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ٍز َیْرو  ْب   َیساٍر ع  َأیمَ  ب   ُفَضیل  ب   القاسم  ب   محّمُد  ناٍل َأنَّ َحریندا  قنالیه  َع   القاسم  َو اب   ُمْحر  تنذکر ...« َفضَّ
اسااد ای  حدیث مضطرب بود، اما م  آن را تغییر ندادم؛ چون در نستۀ م  به همی  صورت بود »دهد: می

شنود؛ یعانی (. وقتی صنحبت از اضنطراب سناد می1/116، احخصال« )و حدیث، حدیث صحیحی است
ها اضطراب کشف شده است؛ با وجود قراردادن آنموجود بوده که با در کاارهم اسااد دیگری هم ندد صدوق

بنا سناد  کةافی آنکه صدوق اسااد دیگر این  رواینت را ذکنر نکنرده، امنا وجنود رواینت منذکور در کتناب
ْادیِّ ب   یحیی ع  محمد  محّمُدبُ  » بیع  ع  محّمد  ب   أحمَد ع   السِّ َیسناٍر ْب   ل  ع  ُفَضْیل  الُفَضیْ ب   القاسم  ب   الرَّ

َما)ع( قال ه   کاد. ( اضطراب در انتهای ساد صدوق را نمایان می8/381 )کلیای،...« ع  َأَحد 
و حدیدی را مضطرب نامیدند که سناد ینا  (221اند )عاملی، متأخران اضطراب را همان اختالف دانسته

؛ 287ر بر وجه متالف آن )شهید ثنانی، بار بر وجهی و باری دیگمت  حدیث متتلف نقل شده باشد، یک
 (. 175میرداماد، 

هنذان »شود: گونه متذکر میصدوق برای جمع دو روایت به ظاهر متعارض ای و مختلف:  ب. متفق
(. البته الزم به ذکر است که ای  لفنظ در ایاجنا 837و  5/119، احفقیه« )الحدیدان متفقان و لیسا بمتتلفی 

عاوان متفق و مفترق وجود دارد که برای ساد بنه شده است، اما در درایه اصطالحی بهبرای مت  به کار گرفته 
؛ 572رود و آن وقتی است که برای دو راوی متتلف، اسم و اسم پدرانشان یکی باشد )شهید ثانی، کار می
اکه علمنای (. ای  احتمال وجود دارد که صدوق معاای لغوی ای  وا ه را اراده کرده باشد، اما ای515صدر، 

دلیل همنی  اسنتعماالت لغنوی، معانای اصنطالحی ماظنور را وضنع کنرده باشناد، دور از ذهن  متأخر به
رود کنه بنا هنم در تضناد نماید. اما اصطالح متتلف در ندد متأخران برای دو یا چاد حدیدی به کار مینمی

؛ صندر، 188؛ میرداماد، 218 شدنی باشد یا نباشد )شهید ثانی،معاایی باشاد، حال چه ای  اختالف جمع
(. درحقیقت، صدوق هر دو وا   متفق و متتلف را همسو با معاای متتلف در نندد متنأخران بنه کنار 277

 گرفته است. 
 به وجود مخالف. اصطالحات باتوجه5. 2. 2

( و 223، احتوحیةث؛ 0/543، احفقیةهصدوق به وجود نسخ در آینات قنرآن )ننک: أ. ناسخ و منسوخ: 
بر ایاکه پیامبر) ( ارث برای منوالی باور داشته است. یکی از دالیل وی در رد روایتی از عامه مبایروایات 

نَبْعٍ  »معی  کرده باشد، صدور روایت قبل از نسخ حکم مدبور با ندول آیۀ  ْرحام  َبْعُضُهْم َأْولنی ب 
َ
َو ُأوُلوا اأْل

ه  
تاب  اللَّ ی ک  وسنیلۀ آینۀ قنرآن نسنخ دهد ای  حدیث نبوی بهتمال میعبارتی او اح( است؛ به63)انفال: « ف 
 (. 593تا0/598، احفقیهشده باشد )

اند که توسط حکم متأخر برداشته شنده از حکم شرعی دانستهچیدی معاای آناهالی درایه، ماسوخ را به
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شنته اسنت، (. اصطالح نسخ از ابتدا در قرآن و روایات کاربرد دا2/122؛ مامقانی، 217است )شهید ثانی، 
 رسد. رو قدمت ای  اصطالح به زمان ندول قرآن میازای 

، احةثین کمةالدر کالم صدوق، اصطالح شاذ در مقابل متواتر استعمال شنده اسنت )ننک: ب. شاذ: 
ها و پذیرش محتنوای دلیل کدرت ناقالن اخبار و حامالن احادیث در تمامی شهر(. وی روایاتی را به2/145

دلیل کمی نقل و متالفت بنا رواینات متنواتر و خبار، متواتر نامیده و در مقابل روایاتی را بهها ندد ناقالن اآن
شنود کنه در معروف، در دستۀ روایات شاذ قرار داده و از اعتبار ساقط دانسته است. از ای  تعریف دانسته می

ابل اخبار شاذ قرار داشته ندد صدوق همواره اخباری متالف با آنکه از شهرت بیشتری برخوردار بوده، در مق
است. ای  تعریف از احادیث شاذ در روایاتی که صدوق روایتگر آن است نید تأییدشدنی است؛ وی یکی از 

َو »کاند: ها در حل روایات متعارض را اخذ روایات مشهور ندد اصحاب و ترک روایات شناذ بینان میمعیار
َمْشُهوٍر  ی َلْیَس ب  ذ 

اذُّ الَّ کُیْتَرُک الشَّ ْاَد َأْصَحاب   (. 5/14، احفقیه« )ع 
اند: آنچنه اند همسو با کاربرد شیخ صدوق است. گفتهتعریفی که اکدریت متأخران از روایت شاذ داشته

را راوی ثقه روایت کاد که متالف با روایت اکدریت باشد، به اعتبار ایاکه متالف مشهور است، شاذ گویاد 
. برخی نید بر ای  نظرند که روایت شاذ، سنادی واحند دارد؛ حنال چنه (182؛ میرداماد، 223)شهید ثانی، 

 (. 2/207؛ مامقانی، 182اش ثقه باشد یا نباشد )میرداماد، راوی
خوانند دلیل متالفت با رواینت مشنهور، غرینب و ننادر میصدوق در مواضعی روایتی را بهج. نادر: 

ن ننوادر ننام بنرده اسنت و در عنی  مسنادبودن و (. وی همچای  از برخی احادیث با عانوا5/351، احفقیه)
 (. 1/31نامد )همان، صحت سادی، آن را نوادر می

اند: روایتی که دارای اسااد واحند متأخران نید شاذ و نادر را مترادف دانسته و در تعریف روایت نادر گفته
؛ 146تنا148اشد )عاملی، باشد و فرد موثقی آن را روایت کرده و مفاد و معاای آن متالف روایت مشهور ب

 شدنی است. به کاربرد صدوق نید ترادف  نادر و شاذ برداشت(. باتوجه1/163مامقانی، 
بودن تعدادی از راویان موجود در سناد شیخ صدوق اصطالح معروف را در مقابل مجهولد. معروف: 

بودن راوی است که معاای شااخته(. باابرای ، کاربرد ای  وا ه ندد صدوق به2/132، احفقیهبه کار برده است )
رود با اصطالح معروف در کتب درایه متفاوت است. اصطالح معروف ندد متأخران برای حدیدی به کار منی

 (. 2/207؛ مامقانی، 112که مضمون آن برخالف روایت ماکر، بی  روات مشهور بوده باشد )صدر، 
ت مفصل، مجمل و مفسر را یاد کرده صدوق در جمع روایات، اصطالحاه. مفصل، مفسر و مجمل: 

الن المفسر م  االخبار یحکم علی »(، 2/893، احفقیه« )و الحدیث المفصل یحکم علی المجمل»است: 
که یکی حکم کلی و طوریهرگاه دو روایت با یکدیگر در تعارض باشاد، به (؛ یعای872)همان، « المجمل



222 /صدوق خیدر آثار ش عهیش ثیحد یهایدرا نهیشیپ؛ موسوی و دیگران                                                         

 

از همان موضوع را با حکمی متالف بیان کاد، رواینت مجمل در موضوعی را ارائه دهد و دیگری جدئیاتی 
کاد؛ برای نمونه، روایتی را که خوانندن دوم افرادی را از حکم مطلق و کلی موجود در روایت اول خارج می

( و در روایتنی دیگنر حکنم 068کاند )همنان، کاد، مقید به سفر مینماز شب را قبل از نیمه شب تأیید می
)همنان، کاند می 1هنای اخفاتینهامامت فرد غیرمسلمان خوانده شده را مقیند بنه نماز هایی که بهاعاده نماز

  (.221و  0/242، 5/358نک: همان، ؛ 893
نگاران، از بی  اصطالحات مفصل، مفسر و مجمل، تاها اصطالح آخر به کار گرفته شنده و در بی  درایه

ر قرار داده برند که رواینت در . مجمل را در موردی به کار میاندمبّی  را جایگدی  دو اصطالح مفصل و مفس 
داللت مقصودش واضح نباشد و در مقابل روایتی را مبّی  ناماد کنه در بینان مقصنودش واضنح و داللنتش 

 (. 2/188ظاهر باشد )مامقانی، 
ر که لاگی بر ت  داشتاد، بکاد که امام درحالیکردن روایتی را نقل میصدوق در آداب حمامو. اطالق: 

کردن جواز سنالمفردی در حمام سالم کردند. وی با قاعد  اطالق به رفع تعارض ای  روایت با روایات عدم
 (. 116و  1/118 ،احفقیه) داندکردن در حمام را مقید به داشت  لاگ میکاد و جواز سالمدر حمام اشاره می

الح درحندیث بنه روایناتی قندمت این  اصنط در آثار متأخران، ای  اصطالح تعریف نشده اسنت؛ امنا
رسد که ظاهر و باط ، محکم و متشابه، عام و خا ، مطلق و مقید، مجمل و مبنی  را عنالوه بنر قنرآن می

 (. 2/066، ریاض االبرارکااد )جدایری، برای روایات نید ذکر می
ر ای یا حکمی دالیل ظناهری و بناطای حکنم ذکندر روایات برای علت وقوع حادثهز. ظاهر و باطن: 

انند کنه یکنی از اند؛ برای نمونه، در بیان علت پاج تکبیر در نماز میت، دو علت متتلنف را ذکنر کردهشده
 (. 25تا2/21، عیونکااد )اب  بابویه، ها را علت ظاهری و دیگری را علت باطای حکم معرفی میعلت

رو، در ئمه)ع( است؛ ازاین آید ای  اصطالح نید مأخوذ از کالم اهمان طور که از نقل ای  روایت بر می
 (. 188تا2/185معاای مشترکی بی  متقدمان و متأخران برخوردار است )نک: مامقانی، 

، االخبةار معةانیدانند )ننک: عاوان یکی از دالیل اختالف رواینات میشیخ صدوق تقیه را بهح. تقیه: 
است؛ برای نمونه، علت تنرک راوی ای اقدام کرده (. وی در ذیل برخی روایات به شااسایی روایات تقیه137

   2(.201، احتوحیث؛ 58داند )همان، در اذان را تقیه می« حی علی خیر العمل»در ذکر عبارت 
رسد و متقدمان و متأخران از آن همان معاایی را فهم قدمت اصطالح تقیه نید به زمان معصومان)ع( می

 کردند که ائمه)ع( برای مردم تبیی  کردند. می

                                                 
 نمازگدار بایستی با صدایی آهسته حمد و سوره را بتواند.. نمازهای اخفاتیه شامل نمازهای ظهر و عصر است که 1
 .047 ،معانی االخبار؛ همو، 1/501، احفقیهبابویه، . نک: اب 2
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 الحات رجالی . اصط3

 اند. الی اسااد قابل بازیابیدر اسااد صدوق، الفا  دال بر توثیق و تضیف راویان در البه
صدوق با وا   ثقه بر توثیق برخی مشایخ و راویان موجود در ساد تصریح کرده أ. الفاظ دال بر وثاقت: 

 (.1/168، علل احشرائع؛ 516و  154، فضایل است )نک:
ثبت شده اسنت، شنیخ صندوق  رجالو  درایهز بی  الفا  مدح که در کتاب دح: اب. الفاظ دال بر م

(، العنندل و عننادل 1/253، عیةةون؛ 116، احتوحیةةث) بننرای برخننی از روات از اصننطالحات شننیخ و مشننایخ
 کمةالالفاضنل، دّین  )(؛ 2/511، احخصةال؛ 182و  78، احتوحیةث؛ 774و  270و  253و  164، االماحی)

معةانی (، کان خینرا  )2/153، عیون(، الرجل الصالح )2/175، احخصالر م  ادرکاا )(، خیا2/576، احثین
؛ 112و  215و  07، االمةةاحی) حننافظ(، 802و  0/064، احفقیةةهالرضننا)ع( )(، صاحب102، االخبةةار
 ( استفاده کرده است. 5/53، احفقیه) م  اصحاباا(، 877و  1/829، احخصال

« الّله عانهرضنی»( و 107، احتوحیث« )رحم الله»لفاظی چون شیخ صدوق بعد از ذکر مشایتش، با ا
پردازد که در مصطلحات حندیدی بنه تنرحم و ترضنی ( به دعا و طلب رحمت برای ایشان می557)همان، 

 شهرت دارد. 
کاربرد برخی اصطالحات، ناظر بر ذم راویان در آثار صندوق موجنود اسنت کنه  ج. الفاظ دال بر ذم:

 دلیل فساد منذهب(ضعیف )به(، 132تا2/139)همان،  مجهول(، 02تا1/09، احفقیه) اند از: کذابعبارت
پردازد کنه در آن از اصنطالحات غلنو، (. همچای  شیخ طوسی به نقل عبارتی از صدوق می8/53)همان، 

 ( استفاده شده است. 012، احفهرست) تتلیط، تدلیس
ننام منذاهب فاسنده بنه معرفنی برخنی از کارگیری شیخ صدوق با بنهد. الفاظ دال بر مذهب راوی: 

 کاد: ها اقدام میهای آنشتصیت
 معةانیبابوینه، )اب « و مالقینت احندا  َانَصنَب مانه»در معرفی ابونصر المروانی آمده اسنت:  ناصبی:

تر از او ندیدم. در روایتی دیگنر، میندان بغن  و عنداوت او بنر (؛ یعای فردی را ناصبی1/37،150، االخبار
اجتاناب « وآله»کارگیری شمرد که وی در هاگام صلوات در تشهد نماز از به)ع( را در حدی بر میبیتاهل
کاند )همنان، الجهم نیند اشناره میب محمدب بودن علی( و به ناصبی129تا1/170، عیونکرد )همو، می

1/240 .) 
از شهادت امنام کناظم)ع(  ُبُدرج بعدب یونسشدن ماصورب صدوق در انتهای روایتی به واقفی واقفی:

 (. 2/121، فقیهاحدهد )مهران به روایت او فتوا نمیب خواندن سماع با واقفی( و 22کاد )همان، اشاره می
دهند تنذکر می (. البته غفاری1/07، عیونبابویه، کاد )اب هارون را العامی خطاب میاحمدب  عامی:
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به ترضی صندوق، الغامی نید آمده است )همان( که باتوجه ها به جای العامی، الفامی وکه در برخی نسته
 شده از یکی از دو نستۀ دیگر باشد. رسد العامی تصحیفبه نظر می

یدیه: ( و به 1/127، احثین کمالگیرتری  متالفان امامیه معرفی کرده است )صدوق زیدیه را از ستت ز
 (. 21تا75دهد )نک: همان، ها بر بحث امامت پاسخ میشبهات آن

، احةثین کمةالهنا پرداختنه اسنت )شیخ صدوق به بیان نظرات امامتی اسماعیلیه و نقد آن اسماعیلیه:
 (. 72تا1/70

اشنهد ان »، «محمد و آل محمند خینر البرینه»صدوق بر ای  عقیده است که مفوضه عبارات  مفوضه:
نویسد: ای  عبارات بنر اند و میذان افدودهرا به روایات ا« اشهد ان علیا  امیرالمؤمای  حقا»یا « علیا  ولی الّله

عاوان (. در تعرینف مفوضنه بنه102تا1/109، احفقیهها در اصل اذان نیست )یک از ای حق است؛ اما هیچ
ها بر ای  عقیده بودند که خداوند امر خلقت عالم را بنه محمند) ( و علنی و اند آنگروهی از غالیان گفته

(. گفته شده است ماظور از مفوضه در کالم شنیخ صندوق، 5/373سی، ائمه)ع( تفوی  کرده است )مجل
ها را در والیت ائمنه)ع( اهنل قصنور ( که در مقابل، شیخ مفید نید قمی1/566، اند )مددیها بودهبغدادی

 (.  153نامد )می

 . اصطالحات ناظر بر نوع تحمل حدیث4

شنده در علنم دراینه اسنت کنه رحهای اخذ حندیث، یکنی از مباحنث مطعاوان شیوهتحمل حدیث به
(. هرینک از 288تا252اند از سماع، قرائت، اجازه، مااوله، وصیت، اعالم، کتابت و وجاده )عاملی، عبارت

 شوند. ها نید با الفا  متتص به خود در ساد نشان داده میای  شیوه
 در اسااد صدوق برای انواع تحمل حدیث، الفا  زیر به کار گرفته شده است: 

(، حندثای 11تنا2/12، عیةون(، قرأت علینه )0/278 )احفقیه،دثای، حدثاا، اخبرنی، اخبرنا، اقرأنی ح
، االخبةار معةانی؛ 1/84، عیون؛ 566، 560، احتوحیثقراءة، حدثاا قراءة، اخبرنی قراءة، اخبرنا فالنی قراءة )

(، اخبرننی 2/042، ائععلةل احشةر؛ 2/014(، اخبرنی فالنی فیما کتب الّی )همان، 523و  595و  1/117
؛ 1/73، احخصةال(، اخبرنی فالننی فیمنا اجنازه لنی )2/305، احثین کمالفالنی اجازه لی فیما کتب الّی )

(، امالء، املی، یملی، کتب الّی، اجازة به 1/263، احخصال(، و اخبرنا فالنی فیما اجازه لی )1/12؛ 2/301
؛ 64و  80، االخبةار معةانی؛ 1/134، عیةون؛ 2/301؛ 2/153، احةثین کمةالکار گرفته شده اسنت )ننک: 

 (. 51، احتوحیث
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 . اصطالحات ناظر بر انواع مکتوبات حدیثی5

برخی از اصطالحات درایه، ناظر بر اشنکال متتلنف مکتوبنات حندیدی اسنت. ننام تعندادی از این  
 مکتوبات در آثار صدوق بیان شده است. 

نوعی از کتب حدیدی توسط صدوق در مقدمۀ  عاواناصطالح اصول و مصافات بهأ. اصل و مصنف: 
نید روایت مسادی آمده است کنه صندوق در ذینل آن تنذکر  عیون(. در کتاب 8تا1/5یاد شده است ) احفقیه

« ء من  االصنول و المصنافات و ال اعرفنه اال بهنذا االسناادهذا حدیث غریب لم اجده فی شنی»دهد: می
(1/233  .) 

شد که تعاریف متفناوتی بنرای ای حدیدی اولیه و معتبر به کار گرفته میهعاوان نوعی از مکتوبهاصل به
(. برخی بر تفاوت ساختاری و محتوایی اصول 58تا55؛ بهبهانی، 1/577اند )نک: بحرالعلوم، آن ذکر کرده

اند که مؤلفان در مصافات برخالف اصنول چاندان مقیند بنه ها بر ای  عقیدهاند. آنو مصافات استااد کرده
که صدوق روایاتی را کنه در این  احخصال و  علل احشرائعت احادیث مادرج در کتابشان نبودند؛ ماناد صح

عاوان ها را بهشود که آن)مستاد فتاوای او( درج نکرده است. پس معلوم می احفقیهکتاب نقل کرده، در کتاب 
المصافی  فنی اینراد جمینع منا  و لم اقصد فیه قصد»گوید: مستاد فتوا قبول نداشته است. ایاکه صدوق می

؛ یعای ایاکه هدف م  تألیف کتاب مصاف نبود و ای  کتاب با دیگر آثار م  متفاوت اسنت و من  «رووه...
آورد ای  روایت را می علل احشرائع(؛ برای نمونه، صدوق در 142)عمادی،  دهمبر اساس روایات آن فتوا می

نیناورده اسنت،  احفقیةه(، اما او ای  حدیث را در کتاب 2/364)د تواند با دو زن سیده ازدواج کاکه مرد نمی
 معاایش ای  است که بر ای  روایت فتوا نداده است. 

هاشنم )همنان، ب (، ننوادر ابراهیم1/010، احفقیهعیسی )ب محمدصدوق از نوادر احمدب ب. نوادر: 
؛ 5/88؛ 565و  2/171؛ 0/043؛ 1/5عمیر )همننان، ابی(، نننوادر محمنندب 0/111؛ 312و  5/531، 532

 عاوان مابع اخذ حدیث یاد کرده است. ( در آثارش به0/136
دلیل کمنی تعنداد، شمرد که در آن روایاتی ضبط شده اسنت کنه بنهوحید بهبهانی نوادر را کتابی بر می

آن را نیند (. برخی نید عالوه بر قلت روایت، کمنی عمنل بنه 50قابلیت قرارگرفت  در بابی مستقل را ندارد )
اند: گاهی نوادر، مجموع همۀ ابنواب فقنه اسنت. ( و نید گفته2/225، االقوال حاویاند )جدایری، تذکر داده

عاوان شناهد مطنرح شنده اسنت ( نید به168و  82عیسی )نجاشی، محمدب تبویب کتاب الاوادر احمدب 
هایی صل بوده است. در اهمیت کتاب(. باید گفت نوادر در درجۀ اعتبار، گاهی ماناد ا65تا2/62)ابطحی، 

علیها و کتب مشهوره نامیده و در ها را معولهای مهم حدیدی نام برد که صدوق آنبا ای  عاوان باید از کتاب
رسند ننوادر را بایند در معانای ها با عاوان نوادر نام برده است. به نظر میاز برخی از آن احفقیهمقدمٔه کتاب 
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انند: ننوادر (. پس ایاکنه برخنی گفته2/104بها، نفیس و باارزش )فیروزآبادی، انلغوی آن گرفت؛ یعای گر
هایی با (، در خصو  کتاب3، موصل اهلای از روایات شاذ و غیرقابل عمل بوده )مفید، جوابات مجموعه

 مردود است.  احنوادرعاوان 
الة، ننوادر الطنب، ننوادر انند از: ننوادر الصنشیخ صدوق آثاری با نام نوادر نگاشنته اسنت کنه عبارت

 (. 501تا520الفضائل، نوادر الاوادر، نوادر الوضوء و جامع نوادر الحج )نجاشی، 
شد که در پاسخ هایی به کار برده میعاوان نوعی از مکتوبات حدیدی برای یادداشتتوقیع بهج. توقیع: 

(. 2/8932ری زنجنانی، شند )شنبیدر همان نامنۀ اصنلی نگاشنته می )ع(سؤاالت مکتوب، توسط معصوم
(، توقیع امام رضنا)ع( 2/281، احفقیه)صفار امام عسکری)ع( به محمدب صدوق در آثارش نام توقیعاتی از 

(، توقیع امنام 046و  5/565بشار الواسطی )همان، ب (، حسی 2/02محمدالهمذانی )همان، ب به ابراهیم
محمندالحمیری ب ام عسنکری)ع( بنرای عبدالّله(، توقیعات ام5/050مالک )همان، ب هادی)ع( به حس 

 برد. ( را به صراحت نام می088و  067)همان، 
های تنألیفی گنردآوری احادینث بنوده اسنت کنه احادینث را در نگاری یکی از سبکجامعد. جامع: 

وسیلۀ دادند. ای  سبک در شیعه بههای متصو  خود قرار میصورت مدون در بابموضوعات متتلف به
(. تعداد شنایان تنوجهی از جوامنع حندیدی تنألیف مشنایخ 2/55ران امام رضا)ع( آغاز شد )طباطبایی، یا

ای از ماابع اصلی صندوق در تألیفناتش عاوان دستهصدوق و مربوط به قرن سوم و چهارم است. ای  آثار به
، جننامع هننا بننر نننام جننامع تصننریح شننده اسننت؛ بننرای نمونننهاسننتفاده شننده اسننت کننه در تعنندادی از آن

، االخبار معانی؛ 124، احتوحیث؛ 565، 5/503، 1/130، احفقیهعمران االشعری )ب یحییاحمدب ب محمد
، عیةةون؛ 558و  227، احتوحیةةث؛ 133و  1/0، احفقیةةه) الولیدب الحسنن محمدب  کتنناب الجننامع( و 502

2/276 .) 
ای تألیف کرده است مشیته نویسی است. شیخ صدوقهای نوشتاری مشیتهیکی از سبکه. مشیخه: 

کاد. در تعریف متأخران نید مشنیته روایت دارد، بیان می احفقیهکه در آن اساادش را به روایاتی که در کتاب 
؛ 123شود که در آن ننام شنیوخ و سلسنه اسنااد حندیث ذکنر شنده باشند )میردامناد، بر کتابی اطالق می

 (. 35چی، مدیرشانه

 گیرینتیجه

صدوق اصطالحات فراوانی از علم درایه به کار رفته است. برخی از ای  اصنطالحات،  . در آثار شیخ2
انند مفاهیم مقدماتی ای  علم هستاد؛ همچون حدیث، سات، خبر و روایت. برخی ناظر بر جنرح و تعدیل

ینت، که بر وثاقت، مدح، ذم یا فساد مذهب راویان اشاره دارند. برخی نید ناظر بر نوع اعتبار و حجینت روا
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کارگیری اصنطالحاتی در بینان اند. در آثار صدوق نید شاهد بنههای ساد و مت  روایتتعداد روات، ویژگی
 نوع تحمل حدیث و انواع مکتوبات حدیدی هستیم. 

. در مقایسٔه کاربرد ای  اصطالحات ندد صدوق و اصحاب درایه دانسته شد که در بیشتر موارد مقصود 1
کنه کناربرد « متفق»و « معروف»جد اصطالحات ها قصد شده است، بهندد آنیکسانی از ای  اصطالحات 

هنا بنه رسد صدوق ای  وا گان را در معانای لغنوی آننگاران متفاوت بوده است و به نظر میصدوق و درایه
های اعتبارساجی گرفته از شیوهکاربرده است. همچای  تفاوت معاایی در اصطالح حدیث  صحیح که نشأت

بودن این  کناربردنیند شناهد کم« مفصنل و مفسنر»و « ماکر»روایات بوده است. در اصطالحات  متفاوت
 بودیم. « مبّی »و « ماکر و غیرمعروف»ها با اصطالحات اصطالحات ندد متأخران و جایگدیای آن

ن)ع( گرفته از کالم معصوماای برگرفته از روایات و نشأت. تعداد درخور  توجهی از اصطالحات درایه5
بوده است و تعداد کدیری نیند در ابتندا در کنالم متقندمان وجنود داشنته اسنت و صناحبان کتنب دراینه بنا 

اند. شناهد بنر زدهای شیعه دستها به تدوی  اولی  آثار درایهآوری ای  اصطالحات و تبیی  مفاهیم آنجمع
هنای گرفته از کاربردنشنأتای  مطلب، اختالف تعاریف از برخی از اصطالحات در کتب درایه اسنت کنه 

متتلف آن اصطالح ندد متقدمان بوده است؛ ماناد اصطالحات مرفوع، غریب، نادر و شناذ. البتنه اقتضنای 
توسعۀ علم درایه، ایجاد اصطالحات جدید و تغییر و تحوالتی در برخی اصطالحات متقدم بوده اسنت کنه 

 انکارشدنی نیست. 

 منابع

 قرآن کریم
 ق. 2827المؤلف السیدمحمد، قم: اب  ،هیی  احمقال فی تنقیح کتاب رجال احنجاشیتابطحی، محمدعلی، 

 ق. 1010قم: کاگر  شیخ مفید،  ،اعتقادات االمامی علی، بابویه، محمدب اب 
 . 1567تهران: کتابچی، االماحی، _______________، 
 ق. 1568 تحقیق هاشم حسیای، قم: نشر اسالمی،، بهاحتوحیث_______________، 
 . 1572اکبر غفاری، قم: نشر اسالمی، تحقیق علیبه ،احخصال_______________، 
 ق. 2823قم: مؤسسۀ امام هادی)ع(،  ،احمقنع_______________، 
 ق. 2822قم: مؤسسۀ امام هادی)ع(،  ،احهثای  فی االصول و احفروع_______________، 
 ق. 1047قم: دار الشریف الرضی،  ،عمالثواب االعمال و عقاب اال_______________، 
 . 1583فروشی داوری، قم: کتاب ،علل احشرائع_______________، 
 ق. 1568تحقیق مهدی الجوردی، تهران: جهان، به ،عیون اخبار احرضا)ع(_______________، 



222 /صدوق خیدر آثار ش عهیش ثیحد یهایدرا نهیشیپ؛ موسوی و دیگران                                                         

 

فروشنی داوری، برضنا عرفانینان ینددی، قنم: کتاتحقیق غالمبنه ،فضائل االشةهر احثثثة _______________، 
 ق. 1567

 ق. 1015اکبر غفاری، قم: اسالمی، تحقیق علیبه ،کتاب من الیدضره احفقیه_______________، 
 ق. 1563اکبر غفاری، تهران: اسالمی، تحقیق علیبه ،کمال احثین و تمام احنعم _______________، 
 ق. 1045قم: اسالمی،  اکبر غفاری،تحقیق علیبه ،معانی االخبار_______________، 

 ق. 2527تحقیق عبدالرحم  محمدعدمان، مدیاه: سلفی، بهاحموضوعات، علی، ب جوزی، عبدالرحم اب 
 ق. 1570قم: اسماعیلیان، احرجال ابن احغضائری، حسی ، ، احمدب غضائریاب 

م و حسنی  بحرالعلنوم، تهنران: تحقیق محمدصادق بحرالعلوبه ،احفوائث احرجاحی مرتضی، ب بحرالعلوم، محمدمهدی
 . 1575چاپتانٔه صادق)ع(، 

 تا. نا، بیجا: بیبیاحفوائث احرجاحی ، بهبهانی، وحید، 
 ،حةثی  حةوزه، «پیشیاۀ درایه در شیعه با بررسی کاربرد مصطلحات حندیدی در کتنب اربعنه»بیدگلی، رمضانعلی، 

 .27تا71، صص2501، 7، ش5س
 ق. 2822قم: احیاء التراث،  ،االقوال فی معرف  احرجال حاویسعد، ب جدایری، عبدالابی

 ق. 2817بیروت: تاریخ عربی،  ،ریاض االبرارالله، جدایری، نعمت
، 2521، 59شعلةوم حةثی ، ، «گدارشی از سیر مباحث دریه در امامیه تا سدٔه دهنم هجنری»نقی، خدایاری، علی

 .275تا257صص
 تا. قم: اسالمی، بی ،علم احثرای  اصول احدثی  و احکامه فیسبحانی، جعفر، 

 . 1582 ،دانشنامٔه جهان اسثم، «توقیع»شبیری زنجانی، محمدجواد، 
اللنه تحقیق عبدالحسی  محمدعلی بقال، قم: چاپتاننٔه آیتبهاحرعای  فی علم احثرای ، علی، ب الدی شهید ثانی، زی 

  .ق1048مرعشی، 
 تا. قم: بصیرتی، بی ،مشرق احشمسینحسی ، شیخ بهایی، محمدب 

 تا. تحقیق ماجد غرباوی، قم: معشر، بیبه ،نهای  احثرای صدر، حس ، 
 . 1564قم: دار الحدیث،  ،تاریخ حثی  شیعهطباطبایی، محمدکاظم، 

تحقیق حس  موسوی خرسنان، تهنران: دار الکتنب به ،االستبصار فی ما اختلف من االخبارحس ، طوسی، محمدب 
 . ق2509االسالمی، 

 تا. نجف: مرتضوی، بیاحفهرست، _______________، 
 ق. 2897تحقیق حس  موسوی خرسان، تهران: دار الکتب االسالمی، به ،تهیی  االحکام_______________، 

کمری، قم: مجمع الذخائر تحقیق عبداللطیف کوهبه ،وصول االخیار احی اصول االخبارعبدالصمد، ب عاملی، حسی 
 ق. 1041االسالمی ، 



 901،  شمارة پیاپي 2، شماره چهارمه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجا/ 222

 

تهران: مرکد اسااد مجلنس شنورای بازسازی متون کهن حثی  شیعه  روش، تدلیل، نمونه، عمادی حائری، محمد، 
 . 1588اسالمی، 

 . 1576تهران: دانشگاه امام الصادق)ع(، دراسات فی علم احثرای   تلخیص مقباس احهثای ، اکبر، غفاری، علی
 ق. 2812م القری، ابیروت:  ،اصول احدثی فضلی، عبدالهادی، 

 تا. بیروت: دار العلم، بیاحقاموس احمدیط، یعقوب، فیروزآبادی، محمدب 
 ق. 2821تهران: دار الکتب االسالمی ،  ،قاموس احقرآناکبر، قرشی باابی، علی
 ق.2897اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب االسالمی ، تحقیق علی، بهاحکافییعقوب، کلیای، محمدب 

 ق. 2812تحقیق محمدحسی  موسوی، قم: دار الحدیث، به ،توضیح احمقال فی علم احرجالکای، علی، 
 ق. 2812تحقیق محمدرضا مامقانی، قم: دلیل ما، به ،مقباس احهثای  فی علم احثرای مامقانی، عبدالله، 

 ق.  1010قم: اسماعیلیان،  ،حوامع صاحبقرانیمقصودعلی، ب مجلسی، محمدتقی
 . 1565شااسی شیعه، قم: کتاب ،نگاهی به دریاددی، احمد، م

 . 1588قم: نشر اسالمی، درای  احدثی ، کاظم،  ،چیشانهمدیر
 .2573 ،دانشنامۀ جهان اسثم، «تتریج»معارف، مجید، 
 ق. 1010تحقیق حسی  درگاهی، قم: کاگر  شیخ مفید، به ،تصدیح اعتقادات االمامی محمد، مفید، محمدب 

 ق. 1010تحقیق مهدی نجف، بیروت: دار المفید، به ،جوابات اهل موصل___________، ___
، 2س ،مطاحعةات فهةم حةثی ، «بازخوانی پیشیاۀ مصطلح الحندیث»زاده، موسوی، سیدمحمدحسی  و حس  نقی

 .10تا0، صص 2508، 1ش
اللنه جلیلنی، قنم: دار ا و نعم هتحقیق غالمحسنی  قیصنریهبنه ،احرواشةح احسةماویهمحمد، میرداماد، محمدباقرب 

 ق. 2811الحدیث، 
 ق. 1056تحقیق موسی شبیری زنجانی، قم: اسالمی، بهرجال احنجاشی، علی، نجاشی، احمدب 

 .2522تهران: سمت،  ،درای  احدثی   بازپژوهی مصطلدات حثیثی در نگاه فریقیننفیسی، شادی، 


