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 علمی ترویجیمقاله 

الحدیثیامامرضاالحدیثیامامرضاهایفقههایفقهشا صهشا صه
**  

 یموسو یمحمدهاد دسی   یاژدر نیرام **یبنادکوک یمیمحمود کر

 

چکیده
کـه فهـم یـک  طوری  از جایگاه رفیعی برخـوردار اسـت؛ بـه بیت های اهل الحدیث در آموزه فقه

دهـد کـه بحـث از  الحدیث نشـان می تاریخ فقهاند. نگاهی به   حدیث را بر نقل هزار حدیث برتر دانسته
فهم و مقصود واقعی کالم معصومان از عصر حضور مورد توجه بـوده و ضـرورت تمسـک بـه سـنت و 

ویژه  بـه بیـت کرده که ضوابطی برای فهم درست آن ایجاد گردد. از روایـات اهل حدیث، ایجاب می
هـای صـحیح فهـم  دد تعلیم اصـول و روشآید که آن بزرگواران در ص چنین برمی احادیث امام رضا

گیری از این مبانی و روش فهم صـحیح از  تا در زمان غیبت نیز بتوانند با بهره  حدیث به پیروان خود بوده
 روایات بهره برده، راه هدایت را از آن در هر زمان و شرایطی بیابند. آنچه از واکاوی روایات امام رضا

شناختی فهم حدیث، عدم مخالفت با نصوص قرآن، تبیـین  های روش ونهاند از: گ آید عبارت دست می به
وجود احادیث متشابه و شـیوۀ  به     جا از حدیث امام، توجه  دتلت متن، توجه به سوءبرداشت و تفسیر نابه

ارجاع به محکمات، توجه به اختال  افهام مخاطبان، تقطیع حدیث، توسعه در معانی کلمات حـدیث، 
اژگان، فهم حدیث در پرتو سبب صدور، توجه به پدیده جعل و رد اصل حدیث منسـوب معنا شناخت و
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 مقدمه
جای  بـه« معانی کالمنا»و گاه « الحدیث درایة»الحدیث در روایات موجود گاه با تعبیر  اصطالح فقه

(. به موجب برخی از روایـات، 1: 0737بابویه،  کار رفته است )برای نمونه: ابن به« الحدیث فقه» مفهوم
امامان مذهب، اصحاب خود را به فهم روایات تشویق کرده و گاه از نقل روایـاتی کـه معـانی آن را درک 

یـات، بخشـی از (. بر اساس برخی روا0/05: 0767داشتند )برای نمونه: کلینی،  کردند، برحذر می نمی
های امامان شیعه در هر زمان، توضیح و روشنگری دربارۀ روایاتی بود که از رسول خدا یا امامان  آموزش

کـه امامـان شـیعه از  (. موضوع دیگـر آن008: 0737بابویه،  قبل از آنان وارد شده بود. )برای نمونه: ابن
جمله امام رضا

تنها حافظان و نـاقالن حـدیث، بلکـه در  کوشیدند تا اصحاب و راویان خود را نه  می 
گاه به مقاصد روایات تربیت کنند. )معار ،  (؛ لذا آنان به 017: 0780درجه نخست اشخاصی فقیه و آ

این موضوع بسنده نکردند که به تعلیم معانی آیات و روایات پرداخته و شـاگردان را موظـف بـه حفـظ و 
ود را با مبانی نقد حدیث آشنا کنند و اصـول و ضـوابط کوشیدند که اصحاب خ ادای آن سازند، بلکه می

فهم روایات را به آنان منتقل سازند تا با الگوگیری از ایـن روایـات، پیروانشـان بتواننـد سـایر روایـات را 
هـای امامـان صـورت  بفهمند. ایـن کـار در مـواردی بـا صـراحت و در مـوارد دیگـر در ضـمن آموزش

امام صادق پذیرفت. می
ی با صراحت تمام به ایـن موضـوع اشـاره دارد کـه معیارهـای فهـم در روایت 

صحیح، فقط در اختیار حضرات معصومان
باشد؛ آنجا که هشام بن سالم از حضرت صـادق  می 

 

کند که آیا از احادیث رسول خدا  سوال می
سـّنت( بـاقی مانـده  روایات صحیحی در نـزد عامـه )اهل 

هـای   علوم و روایات زیادی به ودیعـه گذاشـت امـا معیار اآری، رسول خد»است؟ ایشان فرمودند: 
(. پرسـش ایـن اسـت کـه ایـن 1/100: 0057)مجلسـی، « علم و داوری بین مردم، نـزد مـا قـرار دارد

توان آنـان را از میـان کلمـات و   ، کدامند و چگونه میهای روش شناختی علوم حدیثی امام رضا  گونه
 استخراج نمود؟ امام رضا ویژه فرمایشات حضرات معصومین به

ای ثابـت،  عنوان ضابطه در میان حدیث پژوهان، مسئله فهم روایات و رسیدن به اصولی که بتواند به
طور مثال دکتـر  در برداشت صحیح از حدیث مورد استفاده قرار بگیرد، همواره مورد توجه بوده است. به

دارد که کتاب  بیان می« در شرح احادیث کافی الحدیثی کلینی روش فقه»ای تحت عنوان  ایزدی در مقاله
، دلیل اعتبار و وثاقت مؤلف، و همچنین قدمت کتاب و نزدیکی به زمان حضور ائمـه کافی اگرچه به

های خود کلینـی در شـرح احادیـث کتـابش کمتـر توجـه شـده  مورد توجه بوده اما در این بین، به روش
گیـری از علـم کـالم و تـاریخ، لغـت و شـعر  ث، بهرهبندی بدیع احادیـ هایی همچون طبقه است؛ روش
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 عربی.
پردازد کـه  به این مسئله می« الحدیثی شیخ بهایی شناسی فقه روش»ای با عنوان  دکتر راد نیز در مقاله

الحدیث، نظام منطقی و سبک خاص در گردآوری، فهـم مـتن، فهـم مقصـود و ارائـه  شیخ بهایی در فقه
 های ویژه در تحلیل احادیث است.  ها و نوآوری نظام منطقی، حاوی دقتهای شرعی دارد که این  گزاره

نوشته عباس محمـودی بـه ایـن موضـوع « المیزان در طباطبایی عالمه الحدیثی فقه روش»در مقاله 
، بیانگر آراء، نگرش و میزان تسلط آنان بر حـدیث و علـوم اشاره شده که روش محدثان در فهم احادیث

الحـدیثی عالمـه  های فقه ای از تالش یسنده تالش کرده است تا ضمن بیان گوشهحدیث است. آنگاه نو
 طباطبایی در المیزان، روش ایشان را جهت فهم بهتر احادیث، روشن سازد. 

فهـم احادیـث اعتقـادی رضـوی، مبتنـی بـر   روش»نامه خود با عنوان  علی رمضان نژاد نیز در پایان
وایات امام رضابه دنبال فهم ر« شناخت مذاهب کالمی

اسـت کـه ایـن کـار را از طریـق شناسـایی  
شناسی ایـن احادیـث   با گونه  هشتم و پس از آن امام ساز صدور احادیث اعتقادی از جانب  عوامل زمینه

 خواهد انجام دهد. می
الحدیثی مالصدرا در کتـاب شـرح اصـول  بررسی روش فقه»نامه خود با عنوان  علی دشتی در پایان

الحدیثی است که مالصـدرا بـه  فقه پی بررسی روش مالصدرا در شرح احادیث و تبیین نکاتدر « کافی
الحـدیثی شـیخ  هـای فقه مبـانی و روش»ای با عنوان  نامه زهرا معار  نیز در پایانآن توجه داشته است. 

ر شـیخ الحدیثی کتاب معانی اتخبار، اثـ فقه با بررسیبر آن شده تا « در کتاب معانی اتخبار صدوق
چـه در  ، به روش و مبانی ایشان دست یابد و در پایان به این نتیجه رسیده که شیخ صـدوقصدوق

الحـدیثی خـویش  فقه حیطه مبانی و چه در حیطه روش، با دو سـبک بیـانی و تبیینـی بـه بیـان مطالـب
ت، تفسـیر توان به مواردی از جمله تشکیل خانواده حدیثی و چینش هندسی روایـا پرداخته است که می

 (.0773روایات با قرآن و روایات اشاره نمود )معار ، 
ها نیز وجود دارد کـه نویسـنده بـه دنبـال ایـن اسـت کـه بتوانـد  مواردی دیگر از این دست پژوهش

را بیابد )برای نمونه: فقهـی زاده، عبـدالهادی؛  های علماء در فهم احادیث حضرات معصومین روش
؛ 0770؛ میرحسـینی، 0770؛ قاسـم پـور، محسـن؛ پـورافخم، مـریم؛ 0775عماری اله یاری، زهـرا؛ 

توجه این است که تاکنون از پرداختن مسـتقیم بـه  (؛ اما نکته قابل0787نسب،  ؛ غالمی0775اژدرپور، 
شده از جانب خود امامان در راستای فهم درست و برداشت صحیح از روایـات،  اصول و ضوابط مطرح

باشد. ایـن مقالـه در تـالش اسـت تـا بـا بررسـی  هایی در این راستا می غفلت شده که نیازمند پژوهش
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روایات منقول از امام رضا
 ها را بیان نماید. بتواند برخی از این ضوابط و روش 

« حـدیث»با معنـای اصـطالحی « فقه»تعبیری اضافی است که در آن معنای لغوی « الحدیث فقه»
معنای علم و فهم بکـار رفتـه اسـت. ایـن منظـور  به    سان شده است. کلمه فقه در عر  لغت شنا ترکیب 

(. راغب فقه را 011، 07تا،  منظور، بی )ابن« الفقه العلم بالش ؟ و الفهم له و... الفقه الفطنه»نویسد:  می
داند، لذا از نظر او فقه اخه از علم  دستیابی به دانش ناپیدا آن هم با استفاده از دانش پیدا و مشهود می

(. 075: 0001دست آوردن تخصه است )راغـب اصـفهانی،  علم فقه تا مرز به  کردن     و تفقه دنبال بوده
آید طبعًا پیمـودن مسـیر تفقـه بـدون شـناخت درسـت  از آنجا که حدیث از منابع مهم دین به شمار می

 پذیر نخواهد بود.  حدیث و دستیابی به مفهوم و مقاصد آن امکان
یاد شـده اسـت. بـا توجـه بـه تطـور « الحدیث درایه»لسان روایات با تعبیر الحدیث در  از دانش فقه

(، امـروزه دانـش فهـم حـدیث بـا اصـطالح 18: 0781الحدیث در طول زمـان )معـار ،  معنای درایه
الحـدیث را دانشـی در مقابـل دو علـم  متراد  شده اسـت. شـیخ آقـابزرگ طهرانـی فقه« الحدیث فقه»
الحدیث دانشی است که در پـی فهـم و درک  فقه»نویسد:  در تعریف آن میدانسته و « رجال»و « درایه»

طور خاص، متن حدیث است. در این علم در مورد شـرح  الحدیث به مقاصد حدیث است، موضوع فقه
لغات حدیث و حاتت آن از جمله ویژگی نه یا ظاهر، عام یا خاص، مطلق یا مقید، مجمل یا مبـین و 

 (.8/00: 0057)آقابزرگ طهرانی، « شود دن بحث میبو   معارض یا غیر معارض

الحدیثیامامرضاروشفقه
الحدیثی آن حضرت   توان به روشهای فقه های ذیل می به روش با دقت در روایات مأثور امام رضا

 دست یافت: 

 عدم مخالفت با نصوص قرآن .1

امام رضا
کار بـا نصـوص قـرآن و یـا که مخالفـت آشـ السالم علیهمصدور کالمی از امامان معصوم  

عنوان مالکی برای فهم حـدیث بـه آن اشـاره  را داشته باشد، نفی فرموده و به سنت قطعی رسول خدا
ا»فرماید:  نموده و می ؛خال  قرآن را از ما نپذیرید، ما اگـر سـخنی ...«َفاَل َتْقَبُلوا َ َلیَنا ِراَلَف اْلُقْرآِن، َفِ نَّ

گـوییم کـه  کنیم و نمی سخن میگوییم. ما از خدا و رسولش روایـت مـی بگوییم، موافق با قرآن و سنت
فالن و فالنی گفتند که در این صورت کالم و سخن ما متناقز باشد. همانا سـخن اولـین مـا همچـون 
سخن اخر ماست و سخن اولینمان، تصدیق کنندۀ کالم آخر ماست. پس هر زمان که کسی خال  ایـن 
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« ای دانـاتری وایـتش را بـه خـود او برگردانیـد و بگوییـد تـو بـه آنچـه آوردهرا برای شما بیان کرد، پس ر
 «07، 00 : 0055هاشمی خویی، »

 های مربوط به الفاظ و تعابیر حدیث  روش .2

، در حوزه الفا  و تعابیر حدیث است. های روشی مورد استخراج از کالم امام رضا  یکی از گونه
ای کـه در   دات موجود در متن حدیث توجه داده و گاه به توسعهمعنای درست مفر به    در مواردی حضرت 

 دهد.   معنای مفردات صورت گرفته، توجه می
 شناخت واژگان معنا

معنای درست مفردات موجود در متن حـدیث اسـت. برخـی از  به    یکی از مبانی فهم حدیث، توجه 
دلیل اسـتعمال  ای است کـه بـه  دهروایات دارای الفا  غریب است. مقصود از لفظ غریب کلمات پیچی

(. اگرچه استعمال چنـین کلمـاتی در سـخنان 030کم، فهم آن با دشواری همراه است )محمد ابوزهو، 
محل اختال  است و برخی قائل به عدم صدور چنین احادیثی هستند، اما توجه به بعـد  رسول خدا

ای از واژها در بستر زمان و اینکه   معنایی پارههای   ها و دگرگونی زمانی صدور روایات از دوره ی تداول آن
ای از الفـا  غریـب در روایـات   ای نسبی است، احتمال ورود پاره  اساسا غرابت در لفظ و حدیث مسئله

غیر ممکن نخواهد بود، به همین جهت برخی از امامـان بـه توضـیح برخـی الفـا  و واژگـان روایـات 
 پرداخته است.

امام رضا
ی صـورت تجسـمی و  ها، بیان تفسـیری خـویش را بـا ارائـه برخی واژه گاه در توضیح 

طور مثال حسین بن خالد از امام رضا نموداری از مفهوم آن واژه همراه کرده است. به
کند که  نقل می 

هبه ی:  در آیه« حبک»آن حضرت در تبیین واژه 
ْ
ماءِ ًاِت اح  یعنی آسمان، دور زمین بافته»فرمود:     کَو السا

و در همین حال امام انگشتان خود را در هـم فـرو بـرد. راوی گویـد: از امـام«. شده است
پرسـیدم:  

ـماواِت بَِغـریِ َعَمـٍد فرمایـد:  کـه خداونـد می آسمان چگونه دور زمین تنیده شده است؟ درحالی َرَفـَع السا
امام    تََرْونَما

گفـتم آری، فرمـود: پـس آنجـا « ؟تََرْونَمـا بَِغریِ َعَمـدٍ فرماید:  سبحان الله آیا نمی»فرمود:  
بینی. عرض کردم این چگونه است؟ امام هایی است لکن تو نمی ستون

کف دست چپ خـود را بـاز  
ای  کرد، سپس دست راست خود را روی آن قرار داد و فرمود: این زمین دنیاست و آسمان دنیا ماننـد قبـه

 ( 37، 03: 0057؛ مجلسی، 108، 1: 0000)عیاشی، « روی آن است
آن حضرت در برخی موارد لغات و عبارات دشوار موجـود در مـتن و معنـای مـوردنظر از آن را کـه 

القاسـم فارسـی کـه   نماینـد. ابی ممکن است برای مخاطـب غریـب و دور از ذهـن باشـد را تبیـین می
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 491-441:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 الحدیثی امام رضا های فقه شاخصه

یمی بنادکوکی   و همکارانمحمود کر

گوید: خدمت امام رضا می
ْو تَْْسِـ کََإِْمسـاعرض کردم معنای آیه  

َ
ٍِ أ و چیسـت؟  یٌ  بِإِْحسـانٍ بَِمْعـره

ّف األلن و إجبا؟ النفقة، و أىا التسریا ب حسان، فالطالق کبالمعروف ف کأىا اإلىسا»حضرت فرمودند: 
؛ امساک بـه معـرو  همـان دسـت برداشـتن از آزار و اذیـت و پرداخـت نفقـه «تابک ل  ىا نزل به ال

باشـد. )العیاشـی،  ب خدا نـازل گشـته، میای که از جان باشد و تسریح به احسان نیز، طالق به شیوه می
0000 :0/003 ) 

گوید: نزد امام رضا در حدیثی دیگر یونس بن عبدالرحمن می
ون إّؤ ىا شعا؟ الّلعه و کؤ ی»گفتم:  

« شـاء»پرسیدم: معنای «. ون إّؤ ىا شا؟ الّله و أراع و قّ:ر و قض کؤ ی»، حضرت فرمودند: «أراع و قض 
چیسـت؟فرمود: ثبـوت بـر « اراد»کار است. پرسیدم معنای  منظور ابتداء بهچیست؟ حضرت فرمودند: 

؟ پاسخ دادند که منظور تقدیر شی از طول و عـرض، پـس پرسـیدم: معنـای «قدر»آن، پرسیدم: معنای 
چیست؟ حضرت جواب دادند: زمانی که قضاء صـورت بگیـرد، آن حکـم امضاشـده و دیگـر « قضی»

 ( 100: 0730برگشتی در کار نیست. )برقی، 
ىاَنعَة َ َلع  گوید: در مورد آیه شریفه  نمونه دیگر روایت حسین بن خالد است که می ا َ َرْضعَنا اأْلَ ِإنَّ

َبیَن آن یْمِمْلَنها
َ
ماواِت َو اأْلَْرِض َو اْلِجباِل َفأ ( پرسیدم. حضرت پاسخ دادند که منظـور 31)احزاب:  السَّ

ناحق آن را ادعا کند پـس همانـا کـه کـافر شـده اسـت. )حـر باشد که هر کس به  وتیت می« امانة»از 
 ( 0/018 : 0010عاملی، 

 توسعه در معانی کلمات حدیث 
شده که آن معنا موضوٌع له اولیه لفـظ خواهـد بـود. بـا گذشـت  ای در معنای خاصی وضع هر کلمه

ن معانی نسـبت بـه شود که آ  زمان معانی الفا  بعضًا دچار تحول شده و در معانی جدیدی استعمال می
توجـه بـه  بجای مانده از پیـامبر و امامـان معانی نخستین، مفاهیمی ثانویه خواهند شد. در روایات 

معانی دقیق کلمات در هر حدیث مطلب مهمی است که غفلت از آن موجب بدفهمی خواهد بود. برای 
ای از روایات، امامان نمونه: در شرایطی که طبق پاره

اند و محدث کسی اسـت کـه  از جمله محدثین 
(، امـام رضـا0/036: 0767کند )کلینـی،  صدای مالئکه را شنیده اما او را مشاهده نمی

خطـاب بـه  
ْن ی»فرماید:  عبید بن هالل می

َ
ِحم  أ

ُ
ثا  کِإنِّ  أ ( چـون راوی 07/133 : 0056)مجلسی: «    وَن اْلُمْ ِىُن ُىَم:َّ

ن َشع »کند کـه  ، سؤال میبا قرینه ذهنی اختصاص این مقام به امام
َ
ث أ پاسـخ  ؟ امـام«؟ن اْلُمَمع:َّ

ُم »دهد که  می بودن او از جانب    بودن راوی اراده شده نه ملهم   یعنی در اینجا از تعبیر محدث، فهیم« اْلُمَفهَّ
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 (0)مالئکه.

 های مربوط به داللت و معنای حدیث  روش .3

دهند، حوزۀ مربـوط بـه   هم حدیث را توجه میهای ف  ، روشهایی که امام رضا  یکی دیگر از حوزه
 گردد:   دتلت و معنای احادیث است که در ذیل بررسی می

 تبیین داللت متن و توضیح روایات رسیده از سایر معصومان
شرح لغات حدیث و بیان حـاتت آن از جهـت  الحدیث، متن حدیث است که در آن به موضوع فقه

بودن آن پرداختـه    ا مقید، مجمل یا مبین و معارض یا غیـر معـارضنه یا ظاهر، عام یا خاص، مطلق ی
شود. امام رضا می

در برخی موارد به تبیین و توضیح روایات رسیده از سایر معصومان پرداخته و پرده  
بـر وارد »ه گفـت: کـابهام از چهره روایات برگرفته است. از یزید بن عمیر بن معاویة الشامی نقل است 

ه حدیثی از صادق آل محمد جعفر بن محمد بـرای مـا روایـت  ردم یا ابنکشدم و عرض  شـده  رسول اللَّ
معنی این حدیث چیست ؟ حضـرت فرمـود:   «ؤ جبر و ؤ تفوی  ب  اىر بین اؤىرین»ه فرمود: کاست 

 کند، قائل شود. سپس ما را بر آن افعال عذاب می ب میکه خداوند افعال ما را مرتکند که گمان کسی ک»
ه خدای عز و جل، خلق و رزق را تفویز به حجـ  خـود نمـوده، کند که گمان کسی کبه جبر است و 

ه قائل به تفویز است، مشرک کسی کافر است و که قائل به جبر است، کسی کقائل به تفویز است و 
چیسـت؟ حضـرت پاسـخ دادنـد: « اىعر بعین اؤىعرین»الله پس معنی  رسول ردم یا ابنکعرض «. است

؛ عـرض «اند ردن آنچه از آن نهی فرمودهک کاند و تر ن راه است با انجام دادن آنچه به آن امر فرمودهیافت»
در مـورد طاعـات و »، برای خدای عز و جل مشیت و اراده هست ؟ فرمـود: کردم آیا در این فعل و ترک

اسـت و اراده و مشـیت هـا  کردن به آن ها و یاری ها و رضای آن عبادات، اراده و مشیت خداوند امر به آن
«. ها است ها و خذتن و فروگذاشتن یاری برای آن ها و سخط و غضب از آن حق در معاصی، نهی از آن

بلی، عملی از بندگان از خیـر و »می است؟ فرمود: کردم برای خداوند در عبادات و معاصی حکعرض 
ردم معنـی ایـن کـعرض « استم کها ح حکم خداوند و برای خداوند در آن  شود مگر به شر صادر نمی

ردن برای ایشان به آنچه استحقاق دارند بر افعال خود از ثواب و عقـاب کم کح»م چیست؟ فرمود: کح
(. در حدیثی دیگر، حسن بن علـی بـن فضـال از پـدرش 0/010: 0738بابویه،  )ابن«. در دنیا و آخرت

الرضا ه گفت از حضرت ابی الحسن علی بن موسیکرده است کروایت 
ردم از معنـی قـول کـسـؤال  

عبدالله بـن    اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمن و   یعنی»، حضرت فرمود: « انا بن ال بیمین: »پیغمبر
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 491-441:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 الحدیثی امام رضا های فقه شاخصه

یمی بنادکوکی   و همکارانمحمود کر

 (.0/105: 0738؛ 00، 0761بابویه،  )ابن  «عبدالمطلب
امام رضا

در برخی از احادیث به تبیـین دتلـت مـتن و توضـیح روایـات رسـیده از سـایر ائمـه  
 الرضـا ه به حضرت علـی بـن موسیکند، أبو الصلت عبدالسالم بن صالح هروی نقل کرده پرداز  می

ه از حضرت صادقکالله در مورد حدیثی  رسول ردم یا ابنکعرض 
ه آن جنـاب کـشده اسـت  روایت  

را به قتل رساند، به جهت  ند، ذریه و اوتد قاتالن حسینکخروج  )ع (چون حضرت قائم»فرموده: 
َو َّل   ردم: پس معنی آیه شـریفهکعرض «. بلی چنین است»فرمایی؟ فرمود:  چه می« ها ن آنردار پدراک

ْخر 
ه
خاطر اعمـال  بـه   ه بـه اشـخاص کـچیست؟ چرا که ظاهر مفاد آیه شریفه آن اسـت   تَِزره وازَِرٌة وِْزَر أ

ت گفته در گفته خود و خدای تعالی راس»دیگران، پاداش ندهند و این آیه با حدیث منافات دارد. فرمود: 
شندگان حسینکن اوتد کلی

ه کسی کنند و کراضی هستند به کردار پدران خود و به این عمل افتخار  
شته شود که این عمل از او صادرشده باشد و اگر مردی در مشرق کراضی باشد به عملی، مثل این است 

 )ع (قاتـل اسـت و حضـرت قـائم کو مردی در مغرب راضی به قتل او باشد در نزد خدا، راضی، شری
شندگان حسینکند، اوتد کچون خروج 

ها بـه کـردار پـدران  بودن آن   را به قتل رساند به جهت راضی 
: 0761بابویـه،  های بیشـتر رجـوع کنیـد بـه: ابن ؛ همچنین برای نمونه1/057 : 0730)بحرانی، « ها آن

 (.0/000: 0738 ؛003: 0778بابویه،  ؛ ابن717، 0: 0730؛ برقی، 1/708 
 توجه به سوء برداشت و تفسیر نابجا از حدیث امام

های احتمـالی  توجه دادن به سوءبرداشت ،یکی از ضوابط فهم درست حدیث در کالم امام رضا
باشد. در حدیث حسین بـن خالـد از امـام  می و تفسیر نابجا نسبت به احادیث رسیده از معصومان

رضا
ز پدر بزرگوارش از جدش جعفر بن محمدآمده که ایشان حدیثی را ا 

ه کـرده اسـت کروایت  
َه َتَباَر »فرمود:  ِمیَن  کان اللَّ ِمَم السَّ ِمَم َو اللَّ ه کـای   دارد خانه یعنی خداوند دشمن می« َو َتَعاَل  َلیْبِغُ  اللَّ

ه ر ردند یا ابنکشود و گوشت فربه را. بعضی اصحاب آن بزرگوار عرض  در آن گوشت خورده می سول اللَّ
های ما خالی از آن نیست. پس این چگونه خواهد شد؟ حضرت فرمـود  داریم و خانه ما گوشت دوست 

ِی تهؤْ ه کاید، بل ه شما پنداشتهکچنان نیست  ـِمنیه که إِناَما اْیَیته اللاِحمه اَّلا ا اللاِحمه السا ما
َ
هومه انلااِس بِالِْغیَبِة َو أ  فِیِه حه

تَ  َو الْمه تَ َفمه ه الْمه ْخَتاله ِف ِمْشـیتِهِ کَجِّب  ه الْمه ای  شـود خانـه ه در آن گوشـت خـورده مـیکیعنی مراد از آن خانه  ِّب 
بر کشود و مراد از گوشتخور فربه، شخه مت ها خورده می ه در آن به سبب غیبت مردم گوشت آنکاست 
(. در حـدیثی دیگـر حسـن بـن 00/780 : 0057ه در هنگام راه رفتن بر خود ببالد. )حر عاملی، کاست 

ه امـام رضـاکـگوید: در خراسان در انجمنی حضـور داشـتم   موسی بغدادی می
یل داده بـود و کتشـ 
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رد و کـ رد بـر آنـان فخـر مـیکـه به جمعی از حّضار مجلس رو ک)برادرش( زید بن موسی نیز آنجا بود 
که امام رضا ه ما چنین و چنانیم، درحالیکگفت:  می

های  دیگر مشغول صحبت بود حر هم با عّده  
بـه »ه گوینـد: کـوفـه کهـای شـهر  ای زید آیا سخن بّقال»رده و فرمود: کزید به گوشش رسید، رو به او 

رد، خداوند دودمان او را بـر آتـش کبا عفا  و تقوی، خویشتن را حفظ  ه حضرت فاطمهکپاداش آن
شامل تـو نیـز خواهـد بـود؟ بـه خـدا « فاطمهذّریة »لمه کبری  تو را فریفته است و گمان می« ردکحرام 

اند )و فرزندان دیگرش به  ه بالفصلکسوگند این اختصاص دارد به حسن و حسین و فرزندان شخه او 
ه در کـ توان گفت: موسی بـن جعفـر یفر یا پاداش خواهند گرفت(. مگر میکردار خویش کاقتضای 

مانـد،  ها را به عبادت بیدار می دار بود و شب روزه رد، روزها راک برداری خدا را می محراب عبادت، فرمان
دهی، در روز قیامت به پیشگاه عـدل خداونـد برابـر باشـید و هـر دو  ه معصیت خدا را انجام میکبا تو 

ه جـّد مـا امـام کـه تو نزد خدا عزیزتر باشـی! بـا اینکسان مشمول رحمت خدا گردیده، و یا آنکطور ی به
کاران ما نیز دو برابر خواهد  یفر گنهکاران خاندان ما دو برابر، و کوکاداش نیفرماید: پ می العابدین زین

 ( 050: 0737بابویه،  بود. )ابن
یف و بیان اصل حدیث آسیب  دیده توجه به تحر

به معنی لبه، حاشیه و کنار یک شی است. بنـابراین « حر »مصدر باب تفعیل از ریشه « تحریف»
هر چیز از مسیر اصلی و درسـت خـود بـه راهـی غلـط و انحرافـی اسـت   ردنک     معنای خارج به    تحریف 

کننـده بـا  (. غالبًا در تحریف، عامل عمد دخیل است؛ یعنـی تحریف707، 0: 0736ک: جوهری، ر.)
 (.  076: 0777نماید )ربانی،  قصد تحریف اقدام به ایجاد تغییراتی در سند یا متن حدیث می

امام رضا
تلف به این پدیده تـذکر داده و در بسـیاری از مـوارد اصـل حـدیث های مخ در جایگاه 

کند که به حضرت رضـا  اند. ابراهیم بن ابی محمود نقل می شده را برای مخاطب بیان داشته تحریف
 

ه مردم از حضرت رسولکردم: نظر شما دربارۀ حدیثی کعرض 
ه حضـرت فرمودنـد: کنند ک نقل می 

َه َتَباَر » ْنیاکاَل  یْنِزُل َو َتَع  کان اللَّ َماِ؟ الع:  و تعالی هر شب جمعه به  کخداوند تبار»یعنی «     َّ َلیَلةن ِإَل  السَّ
چیست؟ امام« آید آسمان دنیا )پائین( می

لمـات را از که کـسـانی را کنـد کخداوند لعنـت »فرمود:  
نند. به خدا قسم، رسول خـداک محل خود جابجا و تحریف می

ه کـت، بلچنـین سـخنی نگفتـه اسـ 
ای را بـه آسـمان  خداوند تعالی در ثلث آخر هر شب، و هر شب جمعه از اّول شب، فرشته»اند:  فرموده

اش  ای هست تا خواسته نندهک ند: آیا هیچ درخواستک فرستد و آن فرشته به فرمان خداوند ندا می دنیا می
ای هسـت تـا او را  هـیچ اسـتغفار کننـدهاش را بپذیرم؟ آیا  ای هست تا توبه نندهک را برآورم؟ آیا هیچ توبه
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 491-441:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 الحدیثی امام رضا های فقه شاخصه

یمی بنادکوکی   و همکارانمحمود کر

ه به دنبال شر هستی! دست نگهدار. و این فرشـته که طالب خیر هستی! به این سو بیا، ای کبیامرزم؟ ای 
وت آسـمان کـرد بـه محـل خـود در ملکـدهـد و چـون فجـر طلـوع  تا طلوع فجر این ندا را ادامـه مـی

(. در حدیثی دیگر حسن بن قیام صیرفی 186، 1  :0780؛ اربلی، 076: 0003بابویه،  )ابن« گردد بازمی
گوید از امام رضا می

«. گونه کـه پـدرانش رفتنـد از دنیا رفت همان»پرسیدم پدرت چه شد؟ فرمود:  
پس گفتم چه کنم با حـدیثی کـه از زرعـه از سـماعه بـن مهـران از امـام صـادق

رسـیده کـه ایشـان  
گونـه کـه  شـود همان انبیاء است: مـورد حسـادت واقـع میهمانا این پسرم شبیه پن  تن از »اند:  فرموده

امـام رضـا«. شود، و سه مورد دیگر را نیز ذکـر کـرد یوسف شد، همچون یونس غایب می
فرمودنـد:  

گونه نیست بلکه امام صادق زرعه دروغ گفته، حدیث سماعه این»
حعاحم سع ا »گونه فرموده که:  این 

؛ 033: 0057شـی، ک)رجـال ال« پسرم»و گفته نشده « أنبیا؟ فیه شبه ىن رمسة یعن  القائم -األىر 
ه گفـت کـعنوان آخرین نمونه از ریان بن صـلت مـروی اسـت  (. به10/057 : 0007بحرانی اصفهانی، 

روزی در خراسان از حضرت رضا
ردم یا سیدی هشام بن ابراهیم عباسی از تـو کردم و عرض کسؤال  

این زندیق دروغ گفتـه؛ زیـرا »ای، حضرت فرمود:   رخصت داده ه تو در گوش دادن به غناکرده کروایت 
رد، گفتم: مردی از حضرت باقرکه از من این مسئله را سؤال ک

رد و آن جنـاب کـاین مسئله را سـؤال  
رد کدام طر  باشد عرض کند، غنا در کتعالی در روز قیامت میان حق و باطل جدا  ه چون حقکفرمود: 

: 0050؛ مجلسـی، 070، 6 : 0767)کلینـی، « ردیکـمش را خـودت کح در طر  باطل باشد فرمود:
 11 ،753.) 

 شده به ائمه توجه به پدیده جعل و رد اصل حدیث نسبت داده
های مـتن بـه  اسـت از بـدترین آسـیب« وضع»جعل که اصطالح معادل آن در مصطلح الحدیث، 

« موضـوع»شـود،  حسـوب میترین نوع حـدیث م رود. حدیث برساخته از این حیث که پست شمار می
(. امـام رضـا001معنای پست، مشتق شده است )شهید ثـانی،  به    شود. موضوع از وضیع  نامیده می

 

عنوان یکی از قواعد و ضوابط فهم درست حـدیث، توجـه بـه ایـن آسـیب را تـذکر داده و دسـتور بـه  به
اِب   ان»مایند: فر دهند و خطاب به یونس بن عبدالرحمن می شناسایی احادیث جعلی می َبا اْلَخطَّ

َ
  َ َب کع  أ

ِب   َ َل 
َ
اِب!  ب:الله     أ َبا اْلَخطَّ

َ
ُه أ ، همانا ابوالخطاب بر امام صـادق«َلَعَن اللَّ

بسـت، خـدا  دروغ می 
ابوالخطاب را لعنت کند. همچنین اصحاب ابو الخطاب در کتب اصـحاب امـام صـادق

تـا امـروز  
از ما نپذیرید، ما اگر سخنی بگوییم، موافق با قرآن و سـنت سـخن  بردند. پس خال  قرآن را دست می

گوییم که فالن و فالنی گفتند که در ایـن صـورت  کنیم و نمی گوییم. ما از خدا و رسولش روایت می  می
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همچون سـخن اول ماسـت و سـخن اولینمـان،  کالم و سخن ما متناقز باشد. همان سخن نفر آخر ما
ن ماست. پس هر زمان که کسی خـال  ایـن را بـرای شـما بیـان کـرد، پـس مصادیقی برای کالم آخری

 (.110: 0057شی، کرجال ال«)ای داناتری روایتش را به خود او برگردانید و بگویید تو به آنچه آورده
شود که خدمت حضرت رضا در حدیثی که حسین بن خالد روایت کرده، بیان می

بیان شد که از  
باشـند. حضـرت  شود و ایشان قائل بـه ایـن می ی در باب جبر و تشبیه نقل میایشان و پدرانشان احادیث

است و در دنیا و آخرت ما از او بیزار  کافر و مشرکه قائل است به تشبیه و جبر، کسی ک»دهند  پاسخ می
ای پسر خالـد، اخبـاری »فرماید:  آنگاه در ادامه حضرت خطاب به حسین بن خالد می«. و بری هستیم

 کوچـکه بزرگـی خـدا و عظمـت او را کـدهند این اخبـار را غـالت  بیه و جبر به ما نسبت میه در تشک
ه ایشان را دشـمن کسی که ایشان را دوست بدارد، ما را دشمن داشته و کسی کاند و  اند به ما بسته شمرده

ه کـی سـکه وتیت و محبت ایشان را داشـته، بـا مـا عـداوت دارد و کسی کبدارد، ما را دوست داشته و 
رده کند با ما قطع که با ایشان صله و پیوند کسی کعداوت با ایشان داشت، ه وتیت و محبت ما را دارد و 

ی نمـوده کـنـد بـا مـا نیکه بر ایشان جفا کسی کند با ما صله و پیوند نموده و که با ایشان قطع کسی کو 
  شان را گرامی نموده بـر مـا اهانـته ایکسی کرده است و کند بر ما جفا کی کها نی ه با آنکسی کباشد و 

رده است و کند بر ما رد کها را قبول  ه آنکسی کرام نموده و کند ایشان را ما را اکه اهانت کسی کنموده و 
رده کـند بر ایشـان، بـه مـا بـدی که احسان کسی کرده و کند، ما را بر ایشان قبول که ایشان را رد کسی ک

ذیب کند ما را تکه ایشان را تصدیق کسی کرده است و کما احسان ند به ایشان، بکه بدی کسی کاست و 
نـد مـا را که بـه ایشـان عطـا کـسی کند ما را تصدیق نموده است و کذیب که ایشان را تکسی کنموده و 

ه شیعه ما اسـت کسی کرده باشد. ای پسر خالد کند بما عطا که ایشان را محروم کسی کمحروم نموده و 
 (.0/001: 0738؛ 767: 0778بابویه،  )ابن« ندکو ایشان را یاری ن ندکها دوستی ن با این

در حدیثی دیگر ابو الصلت هروی خدمت امام رضا
کنند که  کند که گروهی گمان می عرض می 

حسین بن علی
شـتند و حسـینکه حنظلة بن سعد شـامی شـبیه بـر او شـد و او را ککشته نشد بل 

 

به آسمان عروج کرد و بـه ایـن آیـه شـریفه دلیـل  ی بن مریمکه عیس سوی آسمان عروج کرد، چنان به
ْؤِمننَِی َسبِیالا اکَو لَْن جیَْعَل اللاه لِلْ آورند  می افران بر مؤمنـان قـرار نـداده کهرگز خدا راهی برای  َِِریَن لََعَ الْمه

ن پیغمبـر افر شـدند بـه تکـذیب ایشـاکـدروغ گفتند غضب و لعنت خدا بر ایشان باد و »است، فرمود: 
خدا

را در اخبار او به اینکه حسین 
ه حسینکشته خواهد شد به خدا قسم کزودی  به 

شته شـد ک 
شته شدند و نیستیم مـا ائمـه مگـر ک بودند چون امیرالمؤمنین و حسن بن علی   ه بهتر از اوکسانی کو 
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 491-441:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 الحدیثی امام رضا های فقه شاخصه

یمی بنادکوکی   و همکارانمحمود کر

ر کـه از بـرای مـن مکـسـی کشته شوم، به مکر و خدعه که من به زهر کشته شویم و به خدا قسم که کآن
ه از رسول خداکدانم به عهدی   کند و این مطلب را من می می

ه جبرئیـل از کسوی من معهود است  به 
 (. 150، 1 : 0738بابویه،  جانب پروردگار عالمیان به آن بزرگوار خبر داده است )ابن

 حدیث تقطیع
: 0780ن. )حریـری، های دیگـر آ تقطیع حدیث یعنی نقل قسمتی از یک روایـت و حـذ  قسـمت

(. تقطیع حدیث به هر نیتی که صورت پذیرد بر فهم درسـت حـدیث مـوثر اسـت. بررسـی تـاریخ 13
دهد که احادیث معصومان می تدوین حدیث نشان

های گوناگون مـورد تقطیـع واقـع شـده   با انگیزه 
اطبـان حـدیث ایجـاد ها به مخ است و این موضوع پیامدهای متعددی بر فهم روایات و انتقال معانی آن

های تقطیع، تقطیع به منظور تبویب، تقطیع به منظـور تنظـیم کـالم یـا نقـل   کرده است. از جمله انگیزه
باشـد. ناگفتـه نمانـد کـه   موضع حاجت از حدیث و در نهایت تقطیع به منظور تدلیس و فریبکـاری می

دسـت آوردن نظـر  آن، سـهولت در بهبرخی از این اهدا  )تقطیع به منظور تبویب(: ایز بوده و هد  از 
شرع در یک موضوع مشخه است. لذا اکثر علمای شـیعه و سـنی آن را امـری جـایز دانسـته و بعضـا 

 (1)ضوابطی را برای آن برشمرده اند.
امام رضا

عنوان یـک اصـل  کنند و توجه به تقطیع حدیث را به در روایتی به این موضوع اشاره می 
َضا»ارند. د در فهم احادیث بیان می ِه  یا ابن   َ ِن اْلُمَسیِن ْبِن َراِل:ن َقاَل  ُقْلُت ِللرِّ اَس  َرُسوِل اللَّ ان النَّ

ِه  َه َ زَّ َو َج َّ َرَلَق  یْرُووَن آن َرُسوَل اللَّ َل اْلَمِ:یِث   ُحوَرِتِه   َ َل   آَعَم   َقاَل ان اللَّ وَّ
َ
ُه َلَقْ: َحَ ُفوا أ َفَقاَل َقاَتَلُهُم اللَّ

ِه  ُه َوْجَهع ان َرُسوَل اللَّ َا اللَّ َحَ:ُسَما یُقوُل ِلَصاِحِبِه َقبَّ
َ
اِن َفَسِمَ  أ  کَو َوْجعَه َىعْن یْشعِبُه  کَىرَّ ِبَرُجَلیِن یَتَسابَّ

َه َ زَّ َو َج َّ َرَلَق  ک ب:الله َؤ َتُقْ  َسَ ا أِلَِری   َلُه یا  َفَقاَل  ، 0 : 0738بابویه،  )ابن «ُحوَرِتِه   َ َل   آَعَم   َفِ نَّ اللَّ
(: احمد بن زیاد بن جعفر همدانی از علی بن ابـراهیم بـن هاشـم از پـدرش از علـی بـن معبـد از 015

 ه رسول خداکرسول الّله! مردم معتقدند  ردم: یابنکعرض  ه گفت: به امام رضاکحسین بن خالد 
شـد، اول حـدیث را حـذ  کا را بهـ رد، فرمـود: خداونـد آنکل خود خلق کفرمود: خداوند آدم را به ش

ی به دیگری گفت: خدا روی تو کدادند، ی دیگر را دشنام میکه یکدو مرد را دید  اند، رسول خدا ردهک
فرمود: ای بنده خدا! با برادرت چنین مگـو  ه شبیه توست، قبیح گرداند، رسول خداکسی را کو روی 

 «ه خداوند آدم را بر صورت خود آفرید.ک
 ها و احکام شرع  زارهبیان حکمت گ

های حضرت در فهم و برداشت صـحیح از دیـن، بیـان علـل و حکمـت برخـی  یکی دیگر از روش
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ای که امام رضا باشد. در نامه احکام و اصول موجود در دین می
در جواب مسائل محمد بن سنان بـه  

ه مجرد شسـتن کرد بلکه در آن غسل نباید کعلت تخفیف در بول و غایط »دارند که  وی نوشت، بیان می
از  کها بیشتر از جنابت واقع شـوند و دوام هـر یـ از این که هر یکافی است، این است کو وضو گرفتن 

هـا  ها و آمدن آن ثرت و مشقت آنکها به وضو راضی شد به جهت  جنابت زیادتر است، پس خدا در این
شـدن حـ      چنـین در علـت واجبهم« ها لذت و شهوتی نیسـت. ه در اینکبدون اراده انسان و حال این

ردن فرایز مالحظـه کتعالی در واجب  ه حقکمرتبه این است  کشدن ح  ی    علت واجب»فرمایند:  می
مرتبه واجـب  کلفین در طاقت و قوت فرموده است و از آن جمله، ح  است. پس آن را یکترین م پست

اهل قوت و   تحب گردانیده است از برایاند، پس از آن مس طاقت ه کمکسانی کگردانید، به مالحظه حال 
ه در هنگام ذبح غیر اسم خدا بر آن کرده است ذبیحه کحرام »همچنین «. طاقت به مقدار طاعت ایشان.

یمع  حع ْحمنع الرَّ هع الرَّ
ْسمع اللَّ رده کتعالی بر خلق خود واجب  ه حقکبر آن بخوانند؛ زیرا   گفته شود یعنی غیر بع

ه کـننـد و از ایـن جهـت اسـت کر او کای حالل ذ  ردن ذبیحهکده و در هنگام ذبح رکه بر او اقرار کاست 
ه باعث پرستش بتان و شیاطین که باعث تقرب به او جل اسمه شود و چیزی کمساوی نشود میان چیزی 

بـه  که در بردن نام خدا، اقرار به ربوبیت و وحدانیت او است و در بردن نام غیـر خـدا، شـرکشود؛ زیرا 
ردن و بردن نام غیر او در آن هنگام فارق میان کتقرب بغیر او است؛ پس بردن نام خدا هنگام ذبح خدا و 

 ( 76، 1 : 0738بابویه،  )ابن« ه اول حالل و ثانی حرام باشد.کحالل و حرام شود 

 روشهای مربوط به فضای صدور حدیث .4

ه در فهـم درسـت یـک عوامل و اسباب صدور یک حدیث و توجه به اختال  فهم مخاطبین همـوار
 فرماید.  در موارد متعدد به این موارد اشاره می حدیث تاثیر گذاراست، لذا امام رضا

 توجه به اختالف افهام مخاطبان
اختال  افهام هم در سطح افراد معمولی و هـم در سـطح افـراد فقیـه و دانشـمند، موضـوعی غیـر 

ْفَقُه ِىْنعهِفْقهن إِ   َحاِىِ    ُرَب »انکار است و تعبیر:  قابل
َ
های  شاهد ایـن مطلـب اسـت. از نمونـه«  َل  َىْن ُسَو أ

عَماُ؟ َو کُنوا َىعا َسعکاْس »یعنی  توان به برداشت متفاوتی از سخن امام صادق اختال  افهام می َنِت السَّ
اشاره کرد. این سخن در شرایطی گفته شد که ابراهیم بن عبدالله بن الحسن بر منصور عباسـی «  اأْلَْرض

روج کرد و شیعیان را به حمایت خود فرا خواند. اما امام صادقخ
ی اخیـر، شـیعیان را  با گفتن جمله 

، عبدالله بن بکیر معتقد بـود کـه مقصـود امـام از شرکت در قیام منع نمود. در بین یاران امام صادق
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یمی بنادکوکی   و همکارانمحمود کر

عبید بن  که عدم شرکت در هر نوع قیامی حتی تا فرارسیدن ظهور حضرت مهدی)ع ( است. درصورتی
زراره از این حدیث عدم شرکت در هر قیامی مگر با اجـازه امـام معصـوم، را درک کـرده بـود. در ادامـه 

روایت آمده است که امام رضـا
ان »بـر فهـم و برداشـت عبیـد بـن زراره صـحه گذاشـت و فرمـود:  

َلُه   َىا َرَواهُ   َ َل  اْلَمِ:یَث  وَّ
َ
ُبو کالله ْبُن بُ  ب:   ُ َبی:  َو َلیَ  َ َل  َىا َتأ

َ
َما َ َن  أ َنِت کِبَقْوِلِه َىا َسع  ب:الله   یرن ِإنَّ

َ:اِ؟ ِباْسِم َحاِحبِ  َماُ؟ ِىَن النِّ  ( 700، 0: 0738بابویه،  )ابن« َنِت اأْلَْرُض ِىَن اْلَخْسِف ِباْلَجیِ  کَو َىا َس   ْم کالسَّ
 حدیث در پرتو سبب صدور فهم

شناخت اسباب و مناسـباتی اسـت کـه حـدیث بـه جهـت آن یکی از اصول و ضوابط فهم حدیث، 
، 0050)سیوطی، « فب کر السبم یتبین الفقه ف  المسأله»صادر شده است. چنانکه بلقینی گفته است: 

( این اسباب یا در نه روایات موجود است یا از واقعیـاتی کـه سـیاق حـدیث بـر آن شـهادت 1/700
: 0051حمـزه دمشـقی،  ی به آن اشاره شـده اسـت. )ابنمالحظه است یا در حدیث دیگر دهد، قابل می

دارنـد؛ ابـان بـن احمـر  در حدیثی، توجه به ایـن ضـابطه را بـرای مـا بیـان می /مقدمه(. امام رضا0
گوید: یکی از دوستان ما در خصوص شیوع بیماری در شهر خود به حضرت ابوالحسن می

خبر داده  
مکــان کــنم؟ حضــرت  تــوانم از آن شــهر نقل یــا میو خصوصــًا ایــن ســؤال را در میــان گذاشــت کــه آ

مکـان  توانم از آنجا نقل که طاعون در آبادی ما وارد شده باشد می ، آن فرد گفت: درصورتی«آری»فرمود
تـوانم  آری، آن فرد مجددًا پرسید که طاعون در سرای من هـم واردشـده، آیـا می»کنم؟ حضرت فرمود: 

، من گفتم: ما از رسول خـدا«آری»فرمود: خانه خود را تغییر دهم؟ و باز حضرت 
کنیم  روایـت مـی 

، امـام« الفرار ىن الزحفکالفرار ىن الطا ون »که فرمود: 
فرمـود: رسـول خـدا 

ایـن مطلـب را در  
بودند، در این میان طاعون شایع شده و سـربازان    خصوص سربازانی فرمود که در مرزها به جهاد مشغول

و فرار از جنگ کردنـد و پیـامبر در خصـوص آنـان فرمـود: فـرار از طـاعون شروع به تخلیه اماکن خود 
 ( 1/070 : 0057)حر عاملی، « همانند فرار از جنگ است.

 روشهای مربوط به ناسازگاری ظاهری روایات .5

شدن مخاطب     باشد، مواجه یکی از موانعی که به شدت در برداشت درست از احادیث تاثیرگذار می
رفته کـه ممکـن بـوده  باشد. این مشکل گاه تا جایی پیش می ر ناسازگار و متعارض میبا احادیث به ظاه

بـرای  موجب توقف در احادیث صحیح میشده است. حضـرات معصـومین و از جملـه امـام رضـا
اند که میتوان به مواردی از آنها، در ذیـل اشـاره    جلوگیری از چنین معضلی، روشهایی را مطرح میفرموده
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 نمود. 
  وجود احادیث متشابه و شیوه ارجاع به محکمات به     ه توج

طبق روایتی که از امام رضا
وارد شده، در روایات معصومان مانند آیات قرآن متشـابهاتی وجـود  

هـا را بـه محکمـات اخبـار امامـان ارجـاع نمـود  هـا، آن دارد که تزم است برای فهم درست معـانی آن
بار موضوعی فراتر از اشـتراک لفظـی اسـت؛ چراکـه در لفـظ یـا (. تشابه اخ1/008: 0057)مجلسی، 

کنـد )معـار ،  باشد و در نتیجه تأویل ضـرورت پیـدا می حدیث متشابه معانی ظاهری الفا  مراد نمی
(، چنانکه امام رضا05، ص0783

سخن امام صادق 
َم ِ ْلما  ِلیَماِرن ِبعِه »را که فرموده بود:   َىْن َتَعلَّ

 
َ
َفَهاَ؟ أ ارِ الس  اِس ِإَلیِه َفُهَو ِف  النَّ ْو ِلیْقِبَ  ِبُوُجوِه النَّ

َ
را به این صورت تبیـین فرمـود کـه « ْو یَباِس  ِبِه اْلُعَلَماَ؟ أ

َفَهاُ؟ »مراد از  عاِس »امامان معصوم و مقصود از «اْلُعَلَماُ؟ »مخالفان مذهبی و مراد از «    الس  ِلیْقِبَ  ِبُوُجوِه النَّ
 (.085، 0737بابویه،  احق مدعیان در مورد امامت است. )ابنادعای ن« ِإَلیِه 

 تخصیص برخی روایات رسیده از سایر معصومین
باشد که در آن باید روایت عـام  الحدیث، توجه به روایات عام و خاص می یکی از موارد مهم در فقه

را در کنار روایت خاص دید تا معنای تام را برداشت کرد. حضرت رضـا
ی ایـن ضـابطه را در روایـات 

شـوند. احمـد بـن  نمایند و ضرورت توجه به روایات خاص را متذکر می صورت غیرمستقیم اشاره می به
محمد روایتی را از امام باقر

کند که در نماز اگر خواستی، قنوت را انجام بده و اگر نخواستی،  نقل می 
خیر. آنگاه امام رضا

ند: اگر در شرایط تقیه بودی، قنوت را فرمای این روایت عام را تخصیه زده و می 
 نه باسناعه  ن  ل  بن ىهزیار،  ن أحم: بن ىمّم:،  ن أب  المسعن »کنم.  انجام نده و من نیز چنین می

  ف  القنوت ان شئت فاقنت و ان شئت فال تقنت، قعال ابوالمسعن  و إلا قال  قال  أبو جعفر الّرضا
 ( 0/705: 0775)طوسی،  « اانت التقیة فال تقنت و أنا أتقّل: سک

 حمل بر تقیه
ویژه در زمینـه اخبـار فقهـی، بـر سـبیل تقیـه وارد شـده اسـت. ائمـه  ای از روایات در شیعه بـه  پاره

معصومین
ها  اند؛ زیرا مکان و زمان و موقعیت اجتماعی برخی از آن  در تقیه موقعیت یکسانی نداشته 

رساند، در حالیکـه بعضـی از   آنان منتفی و یا نزدیک به صفر می ای بود که احتمال تقیه را در حق  گونه به
ای جـز تقیـه نداشـتند )نقـش تقیـه در   بودند که در بسیاری از مواقـع چـاره   ایشان در شرایطی قرار گرفته

(. حضرت علی080استنباط، 
ق( در موقعیتی بود 05 - 70در دوران امامت خود در مدینه و کوفه ) 

اللـه  آیت   (. 080شـد ))نقـش تقیـه در اسـتنباط،   ات فقهـی کمتـر بـه تقیـه مجبـور میکه در برابر روای
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یمی بنادکوکی   و همکارانمحمود کر

اىیرالمعوىنین لعم یکعن فع  تقیعه فع  بیعان ىسعائ  »کنـد:   گلپایگانی به این مطلب چنین تصـریح می
توان به دوره امـام بـاقر  (. در مقابل می701و  80)الهدایه الی من له الوتیه، ص « الشر یه

بـه بعـد  
اره کرد. بسیاری از روایات فقهی از زبان ایشان صادر شده است و همچنین بسیاری از موارد حمل بر اش

کنیم. در فضای خفقان آوری که علیه ائمه و یـاران ایشـان   تقیه را نیز در روایات آن حضرت مشاهده می
ر احادیث مخالف ایجاد شده بود، استمرار حرکت و دوام بقای شیعه به عوامل مختلف و از جمله صدو

ای نامیـده   واقع از جانب ایشان بستگی داشت، که این احادیث مخالف واقـع اصـطالحا احادیـث تقیـه
جهـت « شـیوه معقـول»و « تاکتیـک عمـومی»(. این کار )تقیه( یک 17، 0775میشوند )کاردان پور، 

داشته باشد،  حفاظت از هر ضرر و خطری است که پیش از آنکه ریشه در نصوص و شرع مقدس اسالم
 ریشه در عقل و فطرت آدمی دارد. 

روایات زیادی از ائمه
باشد که تقیه در هر ضرورتی که آن را ایجاب   وجود دارد که بیانگر این می 

بودن حکـم    کند: ایز است؛ لذا در هنگام مواجهه با احادیث، باید به این امر ملتفت بود که امکـان تقیـه
وجود دارد و باید برای فهم دقیق و درسـت روایـت، دقـت  -روایات فقهی خاصتا در زمینه –صادر شده 

نظر به خرج داد. زراره از امام باقر
تقیه در هـر مـوردی اسـت کـه ضـرورت »کند که فرمود:   نقل می 

: 0767)کلینـی، « ایجاب کند و صاحب ضرورت داناتر به آن است کـه در چـه وقـت بایـد تقیـه کنـد
َ َلع    اْلُمعْ ِىُن   َىا َرعاَف   ُ  ک»یگر معمر بن یحیی از ایشان نقل کرده که فرمود: ( و یا در حدیثی د1/107

ِقیةُ  (؛ هر جا و هر موقعی که مومنی بر جانش 3/003: 0000)حر عاملی، « َنْفِسِه ِفیِه َضُروَرق  َفَلُه ِفیِه التَّ
ت به قدری زیـاد اسـت کـه بترسد، در انجا ضرورت است و برای او تقیه جایز است. از این دست روایا

اند بعید نیست کـه بتـوان ادعـای تـواتر معنـوی را در ان    ها را فوق حد استفاضه دانسته و گفته برخی، آن
(. حسین بن خالد نیز از امام رضـا00ص 0: 0780روایات مطرح کرد )بجنوردی، 

کنـد   روایـت می 
ان نـدارد کسـی کـه تقیـه نـدارد. همانـا دین ندارد کسی که پرهیزکاری ندارد و ایم»که حضرت فرمود: 

بـه آن حضـرت گفتـه شـد: ای فرزنـد « ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر به تقیه عمل کند  گرامی
بیت خروج کند  تا روز وقت معلوم و آن روزی است که قائم ما اهل»رسول خدا تا چه وقت؟ امام گفت: 

(. در کتـب 730تـا،  )کمال الـدین، بی« از ما نیست کند کپس کسی که تقیه را قبل از خروج قائم ما تر
نقل شده کـه از  سّنت مانند صحاح و مسانید کتب تراجم و سیره، روایات بسیاری از پیامبر اکرم اهل

؛ متقـی 83تـا:  ؛ سـیوطی، بی8/78تا،  توان مفهوم تقیه را برداشت نمود )بخاری، بی  ها می برخی از آن
: 0053؛ هیثمـی، 1: 0778ماجـه،  ؛ ابن0080و  0033، 7: 0058ی، عربـ ؛ ابن0/177: 0050هندی، 
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 (. 0/070: 0780؛ سیوطی، 70، 15: 0780؛ طبرانی، 007، 0
ناگفته نماند که در مقابل هر حکم یا حدیث تقیه آمیز، احکـام و احادیـث زیـادتری از امامـان وارد 

این نکته نیز حائز اهمیت است کـه  شود.  شده است که در نهایت، امر بر جویندگان حقیقت مشتبه نمی
در دوران امام رضا

ولـو  –فعالیت فرهنگی و علمی امام موجب گشت تا حکومت به حقانیت ایشـان  
تن در  -مذهبی  -های سیاسی   صورت ناقه و عمدتًا برای تثبیت جایگاه خود و جلوگیری از شورش به

ده و حکومـت پـس از بـه رسـمیت شـناختن دهد. از این زمان به بعد است که از شدت تقیه کاسته شـ
بیت ضمنی حق اهل

نماید تـا جائیکـه مـأمون   در بکارگیری احکام فقهی از مذهب ایشان تبعیت می 
، 00: 0773شود که ممنوعیت نکاح منقطع را رسمًا از میان بردارد )خطیـب بغـدادی،   عباسی بر آن می

11.) 
در خراسان حضور داشتند مسـائل فقهـی جامعـه  انظر میرسد زمانی که امام رض افزون بر این به

طور مثـال  شد. بـه  یافت، خلیفه پاسخ را از آن حضرت جویا می  اسالمی، وقتی به حوزه حکومت راه می
از نیشابور به مأمون نامه نوشتند که مردی از مجوسان هنگام مرگ وصیت کرده تـا مـال فراوانـی را میـان 

قاضی نیشابور آن مال را میان مستمندان مسلمان تقسیم نموده اسـت؟! مسکینان و فقیران تقسیم کنند و 
مأمون به امام رضا

گوئی؟ امام رضا  گفت در این باره چه می 
مجوس به فقـرای مسـلمان »فرمود:  

دهد. پاسخ ده که معادل مالی که به فقیران مسلمان داده شـده از صـدقات مسـلمانان )بیـت   صدقه نمی
(. امـا بـا همـه اینهـا وقتـی سـخن از 07: 0000فقیران مجـوس بدهـد )حرعـاملی،  المال( بردارد و به

شد و طبعا دستگاه خالفت   آمد چون مرتبط با حکومت می  حکومت یا به تعبیر روایات "امر" به میان می
عباسی با همه ضعفی که داشت هیچ مخالفتی، به خصوص وقتی از جنس رویاروئی با اساس خالفـت 

( لـذا در 05: 0777آمد )جعفری هرندی،   افت، باز هم کم و بیش سخن از تقیه به میان میت  بود، برنمی
روایت حسین بن خالد دیدیم که امام رضا

 «دین ندارد کسی که تقیه ندارد.»دارند که   بیان می 
 ظاهر متعارض جمع بین روایات به

الحدیث اسـت. دانسـتن اسـباب  های فقه ها یکی از شاخه شناسایی روایات متعارض و راه عالج آن
شـدن بـه صـواب     کاهـد و در نزدیک های عالج آن، از تشتت آرای موجود در یک باب می اختال  و راه

افتد و شاید بر همین اساس، پیشینیان تبحر در آن را نشـانه رسـیدن بـه مرتبـه اجتهـاد و جـواز  مؤثر می
(. نگاهی گذرا به کتب حدیث شیعه و توجه 030: 1ق، 0003اند )سیوطی،  نشستن بر مسند فتوا دانسته

دهد که حتی در روایات معصـومین به عناوین ابواب نشان می
بخصـوص حضـرت رضـا 

نیـز از  



 

 

  

 
192 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 491-441:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 الحدیثی امام رضا های فقه شاخصه

یمی بنادکوکی   و همکارانمحمود کر

عوامل وقوع تعارض و چگونگی عالج آن و رفع اخـتال ، سـخن بـه میـان آمـده اسـت )حـر عـاملی، 
0057 :08/30 .) 

حضرت رضاه گفت به کاز عبدالسالم بن صالح هروی مروی است 
رسـول  یـا ابن»ردم کعرض  

ه از پدران تو روایت فاره کند باید سه که افطار کند و یا آنکه هرکسی در ماه رمضان جماع کشده است  اللَّ
نیم؟ فرمـود: بـه هـر دو کاز این دو خبر را قبول  کدام یکشده ما   فاره هم از ایشان روایتک کبدهد و ی

ند سه کند یا به حرام افطار کبا غیر حلیله خود به وجه حرام جماع  نید هرگاه مردی در ماه رمضانکعمل 
ین را طعام دهـد و قضـاء کدرپی روزه بگیرد و شصت نفر مس ند و دو ماه پیکفاره باید بدهد، بنده آزاد ک

 فاره بر او تزمک کند، یکه به حالل افطار کند یا اینکروزه آن روز را هم بگیرد و اگر با حلیله خود جماع 
«. آورده، چیزی بر او نیست است و قضاء روزه آن روز را و اگر از روی نسیان و فراموشی مفطری به عمل

 ( 0/100: 0738بابویه،  )ابن
ه خدمت کگوید  در حدیثی دیگر که باز از ابو الصلت عبدالسالم بن صالح هروی مروی است، می

حضرت رضا
ه مـرا از حقیقـت یا ابن»ردم: کعرض   ه آدم و حـوا از آن کـشـجره خبـر بـده  رسول اللَّ

ه درخت گندم بـود و برخـی روایـت کاند  ردهکاند. بعضی روایت  ردهکخوردند چه مردم در آن اختال  
ه درخـت حسـد بـود. حضـرت فرمـود تمـام کاند  ردهکای روایت   ه درخت انگور بود و طایفهکاند  ردهک

این اختال  چیسـت؟ فرمـود: ای ابـا صـلت ردم: پس این چه معنی دارد و کها راست است عرض  این
ه آدم و حـوا از آن کـدهد و مانند درخت دنیا نیسـت و آن درخـت  درخت بهشت انواع و اقسام میوه می

 ( 0/753: 0738بابویه،  )ابن« داد خوردند درخت گندم بود و انگور هم می

 پاسخگویی به سؤاالت مردم .6

صول یا احکام و یا سـایر مـوارد، نیازمنـد راهنمـایی و ای از ا در موارد زیادی، فردی در مورد مسئله
کـرد.  آمد و سؤاتت خود را مطرح می می کننده بوده است. لذا نزد معصومین رسیدن به پاسخی قانع

هـا،   دادند. یکی از ایـن روش  های گوناگونی پاسخ می  کننده و سؤال، با روش امامان نیز متناسب با سؤال
گوید: به امـام   باشد. در روایتی از ابوهاشم نقل است که می  هادات قرآنی میپاسخگویی بر اساس استش

رضا
ردم: کـعـرض « خـوانی؟ مگـر قـرآن نمی»توان خدا را توصیف نمود؟ فرمود:  ردم: میکعرض  

ْدرِ ای گفته خدای تعالی را  مگر نخوانده»چرا، فرمود: 
َو یْدرِ کَّل ته

بْصاره َو هه
َ
بْصارَ  کهه اْأ

َ
ش کبصار درأ» اْأ

ها،  دانید ابصـار چیسـت؟ گفـتم دیـدن بـه چشـم  گفتم: چرا، فرمود: می« ندک کنند و او ابصار را درکن
 کنند و او خطورات را درکن کتر است، خطورات او را در ها قوی ها از بینائی چشم خطورات دل»فرمود: 
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عبدالله خراسانی    از محمد بن (. در حدیثی دیگر 001، 0778بابویه،  ؛ ابن0/78: 0767)کلینی، «. ندک
خادم حضرت رضا

ه گفت: یکی از زنادقه به حضرت رضـاکمروی است  
رد آیـا گفتـه کـعـرض  

رده اسـت در آن کـء بـر خـود  الم خود اطالق شـیکبلی خود در »ه خدا شیء است؟ فرمود: کشود  می
ی َش فرماید:  ه میکموارد 

َ
  قهْل أ

َ
ََ  َشِمیٌد َمو ش َِّبه َشماَدةا قهِل اللاه کٍء أ : 0738بابویـه،  )ابن .ءٌ  ِمْثلِـِه َش کء لَی

 0/070 ) 
گرفتنـد، پاسـخگویی بـا   روش دیگری را که حضرت در پاسخگویی به سواتت مردم، در پـیش می

گوید به ابوالحسـن الرضـا استناد به حدیث نبوی بوده است. اسماعیل بن سعد امشعری می
گفـتم:  

ه با برخی از خویشان خود قطع رابطه نماید، چه صـورت دارد؟ حضـرت در کرد اگر انسان سوگند بخو
پاسخش با استناد به حدیثی از نبی اکرم

جـدم رسـول خـدا»دهنـد کـه:   چنین پاسخ می 
فرمـوده  

شود، و برای قطع رابطه با خویشـان هـیچ سـوگندی  برای نافرمانی خدا هیچ نذری مسجل نمی»است: 
 ( 16، 00 : 0056؛ مجلسی، 005، 3: 0767ی، )کلین« آورد. تعهد نمی

روش دیگر امام رضا
شـد ولـی از  این بود که بارها برای افراد در یـک جامعـه سـؤالی ایجـاد می 

صورت ابتدایی آن مسئله را مطـرح  کشیدند لذا حضرت خود به پرسش آن مسئله از معصوم خجالت می
دادند. سلیمان جعفری از حضرت رضا و به آن جواب می

ه آن جنـاب فرمـود: کـرده اسـت کروایت  
رد کبا مردی وعده »دانم. فرمود:  ردم نمیکمن عرض « صادق الوعد نامیده شد؟  میدانی چرا اسماعیل»
ــ ــه،  )ابن«. ســال منتظــر او نشســت کی ــین در 7/307 : 0730؛ بحرانــی، 1/37: 0738بابوی (. همچن

ر حضـرت رضـاه گفت بکای دیگر، از ریان بن شبیب مروی است   نمونه
وارد شـدم در روز اول مـاه  

ه کاین روزی است »ردم نه فرمود: کعرض « ای پسر شبیب! آیا روزه گرفته ای؟»محرم آن جناب فرمود: 
نْ رد: کرد و عرض کریا به درگاه قاضی الحاجات دعا کز یةا َطیَبةا إِنا  کَرب  َهُّْ ِد ِمْن َفه اعءِ  کًهر  ؛ َسـِمیعه اف 

رم شـنونده کـه تویی از محز کدرستی  از آتیش گناه. به کببخش مرا از نزد خود فرزندی پاپروردگارا 
ه بـه او نـدا در که را فرمود کتعالی دعای او را به هد  اجابت رسانید و مالئ ننده آن و حقک دعا و اجابت

ُر »گذارد؛  ه در محراب ایستاده و نماز میکدادند در حالتی  شِّ ه  یب  یْح  کان اللَّ دهـد  خدا ترا مـژده می  «ییبع
تعـالی دعـای او را  نـد حقکس در ایـن روز روزه بـدارد و دعـا کـه نام او یحیی باشد و هـر کبه فرزندی 
ریـاککه دعـای ز ند چنانکمستجاب 

بابویـه،  ؛ ابن0/088 : 0013را مسـتجاب گردانیـد. )جزایـری،  
0738 : 0/755 .) 

کردند که بـا   ای در پاسخگویی استفاده می  مخاطب از شیوه گاه نیز با توجه به شرایط زمانه و اقتضاء
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کردند. از این   باشد و برای او حجت است، او را قانع می  بهره گیری از مطالبی که مورد قبول مخاطب می
عبداللـه قرشـّی از ابـو    شـود. تمـیم بـن   یـاد می« پاسخ به مردم بر اساس جدال احسـن»عنوان  روش به

ه مأمون الّرشید روزی به حضرت رضاکرده کایت الّصلت هروی رو
گفت: یا ابا الحسن! به من بگـو  

چرا جّدت امیرالمؤمنین
قسمت کننده بهشت و دوزخ گردید، و ایـن بـه چـه معنـی اسـت و چگونـه  

ام. حضرت ردهکر کشود، چرا که من زیاد در این باره ف اثبات می
ای امیر مسلمین! آیا از »به او گفت:  

ه گفت: از رسول خداکاند  ردهکعّباس روایت ن -عبدالله بن    ز اجدادت از پدرت ا
فرمـود:  شنیدم می 

دوستی علی
هرگـاه دوسـتی او »مأمون گفـت: آری، امـام فرمـود: « فر؟کایمان است و دشمنی با او  

موجب بهشت است و دشمنی او جهّنم، پس در این صورت او قسـمت کننـده بهشـت و دوزخ خواهـد 
راسـتی تـو  ه بهکـکنم  مأمون گفت: خداوند مرا پس از تو زنده نگذارد ای ابوالحسن! تصـدیق مـی ،«بود

وارث علم پیامبر خدائی. ابو الّصلت گوید: چون حضرت رضا
به منزل بازگشـت مـن بـه خـدمتش  

ه! چه نی رسیدم و عرض کردم: یا ابن همـان مـن از »و مسئله امیر را پاسخ گفتی، امام فرمـود: کرسول اللَّ
: 0738بابویـه،  )ابن«    دانست با او سخن گفتم )یعنی مجادله باّلتی أحسن( ه او آن را حّجت میکطریق 

1/86 .) 
دیگری نیز از میان احادیث قابل استنباط اسـت کـه بـه مقتضـای سـوال و سـوال کننـده، های   روش

: 0055هاشـمی خـوئی، «)روش پاسـخگویی برهـانی»توان به   دادند که می  حضرت به مردم پاسخ می
بابویـه،  ؛ ابن770: ۲۴۰۷ابـن بابویـه،  « )روش پاسخگویی بر اساس تقسـیمات منطقـی»(، 10/076 

 ( و... اشاره نمود.1/155: 0738؛ 0/030 : 0780

نتیجه
دهد که بحث از فهـم و مقصـود واقعـی کـالم معصـومان از  الحدیث نشان می نگاهی به تاریخ فقه

کـرده کـه  بـه سـنت و حـدیث، ایجـاب می عصر خود آن بزرگواران موردتوجه بوده و ضرورت تمسـک
 ضوابطی برای فهم درست حدیث ایجاد گردد. 

بیت از جمله روایات امام رضا از روایات اهل
آید کـه آن بزرگـواران در صـدد تعلـیم  چنین برمی 

کوشیدند که اصحاب خود را بـا  اند؛ آنان می های صحیح فهم احادیث به پیروان خود بوده اصول و روش
د حدیث آشنا کنند و اصول و ضوابط فهم روایات را به آنان منتقل سازند تا با الگـوگیری از ایـن مبانی نق

روایات، پیروانشان بتوانند سایر روایات را فهم کنند. این کار در مواردی بـا صـراحت و در مـوارد دیگـر 
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 پذیرفت. های امامان صورت می ضمن آموزش
از واکاوی روایات امام رضا

انـد  های روش شناختی علوم حـدیثی عبارت  آید که گونه چنین برمی 
از: عدم مخالفت با نصوص قرآن، تبیین دتلت متن، توجه به سوءبرداشـت و تفسـیر نابجـا از حـدیث 

وجود احادیث متشابه و شیوه ارجاع به محکمات، توجه به اختال  افهام مخاطبان، تقطیع  به     امام، توجه 
مات حدیث، معنا شناخت واژگان، فهم حدیث در پرتو سبب صدور، توجه حدیث، توسعه در معانی کل

 شده به ائمه. داده به پدیده جعل و رد اصل حدیث نسبت
 نوشت: پی
میداننـد « تحـدیث»در اینجا نظری دیگر هم وجود دارد که توسعه صورت گرفته را در معنای  (0)

شدن توسـط عمـوم مالئکـه و     دثبودن از ناحیه جبرئیل و نبوتی به مح   به این معنا که محدث
 .علمی تعمیم یافته است

 .070؛ مامقانی، 000؛ العاملی، 11؛ شهید ثانی، 710؛ ابن صالح، 113خطیب بغدادی،  (2)
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،  ن: نشر جهـان، تهرا بابویه، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا، محقق: تجوردی، مهدی  ابن .0

 ق.0738
 ق.0003بابویه، محمد بن علی، امالی، قم: موسسه بعثت،   ابن .6
حمزه دمشقی، شریف ابراهیم، البیان و التعریـف فـی اسـباب ورود الحـدیث الشـریف،  ابن .3

 ق.0051بیروت: المکتبه العلمیه، 
 ق.0006صالح، بیروت: دارالکتب العلمیه،  صالح، عثمان بن عبدالرحمن، مقدمه ابن ابن .8
عربی، محمد بن عبداللـه، احکـام القـرآن، بـه کوشـش علـی محمـد بجـاوی، بیـروت:  ابن .7

 ق.0058دارالجیل، 
ماجـه، بیـروت: دارالفکـر،  عبدالله محمد بـن یزیـد قزوینـی سـنن ابن ماجه، الحافظ ابی ابن .05

 ق.0778
 تا. منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارالفکر، بی ابن .00
،  شف الغمة فی معرفة امئمة، محقق: رسولی محالتی، سید هاشـمک،  عیسی اربلی، علی بن .01

 ق.0780جلد،  1هاشمی،  تبریز: بنی
الحدیثی عاّلمه مجلسی در مالذ امخیار، مشـهد: دانشـگاه  اژدرپور، جلیل، بررسی روش فقه .07

 ق.0775فردوسی مشهد، 
 ق.0057واء، آقابزرگ تهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، بیروت: داراتض .00
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، مطالعـات فهـم حـدیث، «الحدیثی کلینی در شرح احادیث کافی روش فقه»ایزدی، مهدی،  .00
 ش.0770، 7سال دوم، شماره 

 ق.0780بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیه، قم: دلیل ما،  .06
بحرانی اصفهانی، عبدالله بن نورالله، عوالم العلوم و المعار  وامحوال من اآلیات و  .03

سـیدة النسـاء إلـی اإلمـام الجـواد(، محقـق: موحـد ابطحـی  کار و امقوال )مسـتدرامخب
ل اللـه تعـالی فرجـه الشـریف  05،  اصفهانی، محمد باقر، قم: مؤسسة اإلمام المهدی عّجـ

 ق.0007جلد،
، محقق: قسم الدراسات اإلسـالمیة  ، البرهان فی تفسیر القرآن بحرانی، سید هاشم بن سلیمان .08

 ش.0730،  قم: مؤسسه بعثهمؤسسة البعثة، 
بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیـروت: داراتحیـاء التـراث العربـی،  .07
 تا. بی
تـب کالـدین، قـم: دارال ، محقق: محـدث، جالل المحاسن برقی، احمد بن محمد بن خالد،  .15

 ق.0730اإلسالمیة، 
، بیروت: مؤسسـة امطهارریاض امبرار فی مناقب امئمة  الله بن عبدالله،  جزائری، نعمت .10

 ق.0013،  التاریخ العربی
، «کارگیری تقیه در دوره حضور معصومان مالک و چگونگی به»جعفری هرندی، محمد،  .11

 .0777، 70، شماره 77های فقه و حقوق اسالمی، بهار   پژوهش
جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیـة، محقـق: عطـار، احمـد  .17

 ق.0736جلد،  6،  لغفور، بیروت: دارالعلم للمالیینعبد ا
حر )شیخ( عاملی محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، مؤسسـ  آل البیـت  .10

 ق.0000تحیاء التراث، قم، 
، مشـهد: آسـتانة الرضـویة  ام امئمـةکـحر عاملی، محمد بن حسن، هدایة اممة إلی أح .10

 ق.0000 المقدسة، مجمع البحوث اإلسالمیة،
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 491-441:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 الحدیثی امام رضا های فقه شاخصه

یمی بنادکوکی   و همکارانمحمود کر

حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسایل الشیعة الی تحصـیل مسـائل الشـریعة، تحقیـق  .16
 ق.0057ربانی، تهران: اسالمیه، 

جلد،  0،  ، بیروت: اعلمی حر عاملی، محمد بن حسن، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات .13
 ق.0010

 ش.0780حریری، محمد یوسف، فرهنگ اصطالحات حدیث، قم: انتشارات هجرت،  .18
 تا. خطیب بغدادی، احمدرضا، الکفایة فی معرفة الروایة، بیروت: دارالکتب العربی، بی .17
 م.0730خطیب بغدادی، حافظ ابی بکراحمد بن علی، دارالکتب العلمیه، بیروت:  .75
الحـدیثی مالصـدرا در کتـاب شـرح اصـول کـافی، دانشـگاه  دشتی، علی، بررسی روش فقه .70

 ش.0775رازی،
، 05و  07الحدیثی شـیخ بهـایی، مجلـه: علـوم حـدیث، شـماره  سی فقهشنا راد، علی، روش .71

 ش.0783
الدار الشـامیة،  -، بیروت: دارالقلم  مفردات ألفا  القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .77

 ق.0001
 ش.0777الحدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی، ربانی، محمدحسن، دانش درایة .70
حادیث اعتقادی رضوی، مبتنی بر شـناخت مـذاهب کالمـی، فهم ا  رمضان نژاد، علی، روش .70

 ش.  ،0770تهران: دانشگاه امام صادق
الدین، الجـامع الصـغیر فـی احادیـث البشـیر و النـذیر، بیـروت: دارالفکـر،  سیوطی، جالل .76

 م.0780
 تا. جا، مطبعة الحلبی، بی الدین، الدر المنتشره فی اتحادیث المشتهره، بی سیوطی، جالل .73
 تا. الدین، التدریب الراوی، بیروت: دارالکتاب العربی، بی جالل سیوطی، .78
کوشـش: عبدالحسـین محمـدعلی  الدین بن علی، الرعایة فی علم الدرایة، به شهید ثانی، زین .77

 تا. الله مرعشی نجفی، بی بقال، قم: کتابخانه آیت
 ق.0770، صدوق، ابو جعفر محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة، تهران: اسالمیه .05
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احمـد المعجـم الکبیـر، بیـروت: دار احیـاء التـراث العربـی،  طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن  .00
 م.0780

اإلستبصار فیما اختلـف مـن امخبـار، محقـق: خرسـان، حسـن  ،  طوسی، محمد بن الحسن .01
 ق.0775تب اإلسالمیة، ک، تهران: دارال الموسوی

جـا، مجمـع علمـی اسـالمی،  م الروایـة، بیالدین )شهید ثانی( الدرایة فـی علـ عاملی، زین .07
 ق.0050

 تا. الدین )شهید ثانی(، الدرایه فی شرح البدایه، نجف: مطبعة النعمان، بی عاملی، زین .00
 ق.0000عیاشی، ابونضر محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، بیروت: موسسة اتعلمی،  .00
شـگاه تربیـت مـدرس )دفتـر متن، تهران: دان نقد های روش و الحدیث نائینی، نهله، فقه غروی .06

 ش.0737نشر آثار علمی(، 
در تهـذیب اتحکـام،  الحـدیثی شـیخ طوسـی های فقه نسب، فرشته، بررسی روش غالمی .03

 ش.0787دانشگاه ایالم، 
عبدالله شبر    الحدیثی سید  مبانی فقه»یاری، زهرا؛  فقهی زاده، عبدالهادی؛ عماری اله .08

، زمســتان، 61، علــوم حــدیث، شــماره «بــاردر مصــابیح امنــوار فــی حــل مشــکالت امخ
 ش.0775

الحدیثی صاحب معالم در کتاب منتقی  شناسی فقه قاسم پور، محسن؛ پورافخم، مریم، روش .07
 ش.0770، پاییز و زمستان، 07الجمان، کتاب قیم، شماره 

، علـوم حـدیث: بهـار و «آمیز معیارهای شـناخت احادیـث تقیـه»کاردان پور، محمد حسن،  .05
 ش.0775، 07ماره تابستان، ش

، محقـق: طوسـی، محمـد بـن  إختیار معرفة الرجـال -شی ککشی، محمد بن عمر، رجال ال .00
 ق.0057، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد،  الحسن/مصطفوی، حسن

اکبـر غفـاری، دارالکتـب اتسـالمیه،  کلینی، محمد بن یعقـوب، الکـافی، بـه تصـحیح علی .01
 ق.0767
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 ق.0701ال، نجف: مطبعة المرتضی، مامقانی، عبدالله، تنقیح المق .07
 ق. ،0000مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، قم: موسسه آل البیت .00
 .0050متقی هندی، کنز العمال، بیروت: موسسه الرساله،  .00
مالذ امخیار فی فهم تهذیب امخبـار، محقـق: رجـائی،  مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی،  .06

 ق.0056جلد،  06،  الله مرعشی نجفی آیةتابخانه ک، قم:  مهدی
، محقـق:  ، روضة المتقین فی شرح من ت یحضره الفقیـه مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی .03

جلـد،  00وشـانبور، ک، قم: مؤسسه فرهنگی اسـالمی  رمانی، حسین و اشتهاردی علی پناهکموسوی 
 ق.0056

ئمـه اتطهـار، بیـروت: موسسـة مجلسی، محمد باقر، بحار اتنوار الجامعه لـدرر اخبـار ات .08
 ق.0057الوفاء، 

مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تهـران: دارالکتـب اتسـالمیه،  .07
 ق.0050

، 17الحــدیثی عالمــه طباطبــایی در المیــزان، حســنا، شــماره  محمــودی، عبــاس، روش فقه .65
 ش.0777

ت سمت و دانشکده علـوم حـدیث، مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، تهران: انتشارا .60
 ش.0780

در کتـاب معـانی اتخبـار،  الحـدیثی شـیخ صـدوق هـای فقه معار ، زهرا، مبانی و روش .61
 ش.0773دانشگاه قم، 

 ش.0780معار ، مجید، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، تهران: انتشارات ضریح،  .67
: نبـأ، اصـول نقـد سـند، تهـران -معار ، مجید، شناخت حدیث: مبـانی فهـم مـتن  .60

 ش.0783
الحـدیثی شـیخ مفیـد، دانشـگاه مازنـدران،  سـادات، مبـانی فقه  میرحسینی، مرضـیه .60

 ش.0770
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یی، میرزا حبیب .66 منهـاج البراعـة فـی شـرح نهـ  البالغـة، متـرجم:  اللـه،  هاشمی خو
تبـة اإلسـالمیة، ک، تهران: م ای، محمد باقر، محقق: میانجی، ابراهیم مرهکآملی، حسن؛  زاده حسن

 ق.0055هارم، نوبت چ
 ق.0053هیثمی، نورالدین، کشف اتستار، بیروت: موسسة الرسالة،  .63


